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Suikastçıların Muhakemelerine Yarın 
Saat Onda Devam Edilecektir . 

Maznunlar Verdikleri ilk 
ifadeleri Inkir Ettiler 

Ali Saip Üzegiri Dört Buçuk Senedenberl 
Görmediğini Söyledi Ve: ''ilk Defa Hakim 

Huzuruna eıktığım Zaınan Ağladım ,, Dedi 

Müddeiumumi De 
Ali Saip Arasında 

Bir Muhavere 
Ankara Emniyet Dl· 
rektörU Maznunlara 

Dayak Atıldıiını 
Şiddetle Reddetti 

Ankara, 9 (Telefonla) - Ulu Ön· 
~e~miz Atatürke kastetmek isteyen _ 
lerın muhakemesine, şimdiye kadar 
pekaz rastlanmış bir kalabalık muva • 
ceI1esindc bugün saat on dörtte alır 
oeza mahkemeainde beıflmıdı. 

Mahkeme binaaınm önü ve cadde. 
ler halktan geçilemiyecek derece kala· Ali Saibin avaltcrtı Hamit Şeoltet 
balık idi. k . k 'd d' ı . . d 

v a genıf orı or ve mer ıven erını e 
Ağır .. ceza muh~eme salonu saml· büyük bir meraklı kütle doldurmuştu. 

in ile agzına kadar C:lolu olduktan baş- Mahkeme binasında diğer maznun· 

Dün malaalıemeıle Mn'llU~a felıU 
Ali Saip en 

lar çaiınlırken halk bunlan auikast 
maznunu zannederek: 
•. . - Kahrolsun • 
lar, diye baiır • 
mıtbr. 

Mahkeme sa
lonuna reis Ta
İitı takiben aza -
"1, mtiteaki -
~ müddeiu • 
mumt Baha An .. 
kan glrmiftir. 

Hakimler ve 
müd dei umu mi 
yerlerine otur • 
duktan sonra 
ı;namunlar jan .. 
&rmalar nezare
tinde salona gir • 
~er, Ali Saip 
~nde salona gir _ Bmni~ef Genel Di-

. (Denaı 7 icl ylsde) reltf6rli Şülrrii 

Suçlular 
Hakkında 

istenen Cezalar 
168 nci madde - Hor kim 125, 

128, 146, 147, 149 ve IS6 moa mad· 
delerde yazılı cürümleri iılemek için 
ailihlı cemiyet ve çete tqkil eder, yahut 
öyle bir cemiyet ve çete amirli~ ve ku
mandayı veya hususi bir vazifeyi haiz 
olursa on seneden apğı olmamak ü -
zere ağır hapis cezasına mehkUın olur. 

Cemiyet ve çetenin sair efradı bcı 
seneden on seneye kadar ağır hapis ili! 
cczalandınlır. 

Madde 121 - Türkiye Cumuriyeti 
topraklanma tamamını veya bir kı•· 
mını bfr ecnebi devlet ldareaine aeçir
meye veya devletin iatildllini tenkiae 
veyahut memleketin bir parçasını hü • 
kumet idaresinden çıkarmaya tcteb -
büs eden kimse idama mahldim olur. 

Madde 128 - Harp zamanında 

müstahkem bir yeri., bir ıehri bir kale
yi, askeri bir mevkii ve tersane, cep -
hane ve harbe yanyan feyleri yapma • 
ia maheua imalithane ve fabrikalan 
irtibat ve muhabere. münakale vaaı -
talannı ve erzak ve harp mühimmah, 
maiaza ve ambarlannı, kara ve deniz 
ve hava kuvvetlerinin tamamını veya 
bir luammı ihaneten düpan eline geç
meeine aebep olan yahut ail&h veaair 
harbe yarayan maddeleri ve aakeri 
erzak anbarlannı ve tayyare hanıar • 
lanm yakan, yıkan, kıran veya bun • 
lan ite yaramıyacak tekilde bozan ve 
Türkiye orduauııun zaranna ve düı • 
man menfaatine ayni suretle köprü • 
leri.,. aetleri fimendiferleri., yollan tah
rip eden veya müdafaa, taarruz için 
tasavvur eclilnıit ve yapılınıt olan bir 
tuğyan ameliyesini veya her türlü as • 
keri ameliyalı men veya tehir eyliyen 
yahut iıe yaramaz bir hale koyan ve 

(Deoamı 1 inoi )'lime) 

Habeş Ordllları Adua 
Yolu Ozerinde ilerliyor 

ltalyanlar Taarrua l~.!::..m.:;L,~'::".;j---·---::-··--
Kartı•ınd• Ş•ı•rdıl•r sünün alqamı bu ~1aletin büyijk bir Ataturk 

kısmı tamamen ıen almrnıtbr. 

Adiababa, 9 (A.A.) _Şimal c Yaim~rlar dolayıalyle Haf>etlerin 
a:-m· d b" '-- .l--L--.! ep- bareketsız kalacaldarmdan emin bu • a_, e ar ~ zaman~ taarruz I 
hareketleri hazırlamakta olan Habef lunan talyanlar' bu taarruz karfıım • 
ordulan iki. .. el ş· . . da o kadar tatırm1tlarchr ld l&yıld yeç-, gun evv ıre arazıame . 
Lir hücum · t·•..a.- Makall hile mukavemet dahi edememiflerdir, 

"1J uuan sonra, e H L- il k il Ca-ı __ ! l 
Damtaku·-.l-- imal dow il . b aan:y e o an, QIUllO yo u .. ..-.. f e ını en are-
lritma batLumtlarda-. üzerinden Adua Ye Adeti • Abbi yolu 

Dil, Tarlla V• Cofra/ga 
Fakllte•i Dün Ankarada 

Açıldı. 

Dolctor Kadri Raşide Göre: 

Kadınlar 
Niçin Çocuk 

Düşürürler? 
Kadınlar ne Yakitler analıklannı unutur- r 
lar? Bu itte erkeklerin meı'uliyeti nedir 7 

içtimai ve iktisadi prtlann tesiri var 

mıdır? 

Kadri Ratit: ı görütmek iıtediiini anlattı. Ve yal. 
- Geçenlerde, dedi, bir IÜJl nız kaldığımız zaman: 

muayenehaneme, ihtiyar bir kadm- - Ben, dedi, bundan Jhml IMt 
l~, 25-26 yaılannda bir delikanlı, yıl önce ıize gelmit Ye karmmdakl 
bır de ıenç kadın ıeldiler. çocuju dütürmenizi rica etınlftlm.. 

ihtiyar kadın, benimle mahrem ( Deoamı 9 anca yllstle) 

Lindbergten Sonra ... 
Amerikadan Kaçan Marlen Ditrih, 

Kaçııının Sebebini Anlatıyor. 

Gib.l Morlen oe iaı Tembiaa e,aletine Jmı,ı, Ru Sey· üzerinden de Abaroya doiru ileri ba
rum orduaumm kanetli ileri lotalan- reketlerine devam etmektedirler. 
- iftiıüi ile iki 8'iaden beri..... (IJeNlftl. P1C1 ~·). 

(Yuuı Albacı Sayfada>: Haydut korkum nihayet bir ıinema •tınlı. Bu san'atkir, Marlen Ditrihtir. 

•' ----------- ı;ildı• . 'cWı. Ameribdan uzak•at-l (De..,,.. JJ inci yüzde) 



2 Sayfa 

(Halkın Sesi] 
Kumar lptilfuının 

Çoğalmasına 
Ne Dersiniz? 

Talebelerin kahvelere gitmeleri ya
..Jc edildi. Bu münaııcbctle yazılan 

yazılardan, basılan resimlerden an· 
}aşıldığına göre, memlekette kumar 
müptelilan, endişe verebilecek de
recede çoğalmıtbr. Dün bir yazı • 
cımız raıtgeldiklerine yukarıki suali 
sormuştur. Aldığı karşılıklan aJağı= 

da bulacaksınız. 

SON POSTA 

B 

Şark Şimendiferleri 
Zarar Ediyordu. Tarif eyi indirince 

Kir Etmeye Başladı 

lkmcikinun 1 O 

( Gftn~ !_arlht~ 
Bir iki 
Satırla .• 

Aliettin Tepe.inde Elektrikli ~ ı 
Konya, 9 (AA.) - Konyanın en y8' 

sek yeri bulunan Aliettin tepesine el.• 
trikli bir saat çanı konulacaktır. Bu tJ4 
tehrin her tanafından duyulacaktır. 

$ •• 

Muğlada Kızıl 
Muğla, 9 (A A) - Şehrimizde 

lıaatalığı vardır. Şimdiye kadar 13 mU --------·---· --·····-········--* Şark timendiferlerinin satın alın- Ad naldedilmeıi yüzünden bu açık e· s h k " görülmüştür. HaJka bu hastalıktan ko ' 
İstiklil caddesi, Su terazisi sokaiı, 5 na- ması etrafındaki tetkikler de-nm et -l •e .zan.r bpanmıf, bir hayli de kir te- Jr 8 te ar••• nınma çarelerini göstermek maksadi.flf 

maralı apartmuuı, Münir: mektedir. Kumpanyanın bir yıl evvel min edilmittir. H.alkevi tarafından .kwl hastalığı hakkd 
- Kumar İptilası hakikaten, endİIC U= yaptığı huılit 2,121 000 küsur lira Kumpanya bu yıl Trakyadan Sahte Bilet Yuttururken da kalabalık bir dinleyici karıısmda TaJ; 

yandıracak derecede . ç~ğalmı br. Bugün, iken bu yll hasllitı So bin lira fazla 31,461 bin ton zahire na1detmİftİr. ain tarafından bir konferans verilmiatft 
cami avlulanndan, Şışlı ııalonlanna ka - olmuttur. Yaptıjı t.enzilitlı tarife mucibince her Tutuldu Tabain hastalığın arazını, sirayetini. kondl'l 
dar her yerde kumar oynanıvor; yırtık L--- .ı_'.!- b• d b' .. d b 'IA ma vasıtalarını anlatmıştır. 

1 1 k b . 1. : kl t h • Yılın ilk yedi ayında ~ aauua otuz ın ton a ır yuz e eş tenzı atı Memleketine gı'tmek üzere Hay. "' • • panta on u, ansız enız ı çocu ar, a • • k h .... · · • - ) 415 li 
tadan yapılma zarlar1a barbut oynuyorlar. zara~ göst~İf. ve 400 bin lira ~ der~ te ettıgı ıçın .tüc~ ara 9. - darp8fa iıtaıyonunda bekleyen yolcu-
Kahvelerde, eski, mikroplu kağıtların bir teab~t A edil~ışbr. :akat. ku~panya ra ıade etmek ~yet~e b~unmak- lardan Adapazarm Kemaliye köyün • 
dakika dinlendikleri yok. Kübik aparta • tenzilith tarife tatbik edınce lf de- tadır. Fakat beouz bu lf katı olarak d H t• d d b" iht' k d 

General Şevki Öldü 
Bursa - General Şevki bir ameliy. 

neticesinde ölmüş, cenazesi törenle kal ' 
dınlarak defnedilmiştir. 

1 h b. ed'I · d "'ild' en a ıce a ın a ır ıyar a ın-manlarda her gece sabahlara kadar poker, ğitmiş, bilhaua Trakyadan faz a ma · tes ıt ı mış eg ır. ... b ta taln d K dı 
cagızı oş gezer ___ mın an a • briç partileri çevriliyor. H ülasa yedisin - k" ı·· Bedr' 

den yetmişine, ve meteliksizinden milyo. Kurubuz Tecrübesil' oyu ·= 
nerine kadar herkes kesesine \tyan tekil- Eski Eserler - Teyze, ıen beceremezsin, senin 
de talih deniyor! Korunması tren biletini ben alıvereyim? Diye 

E.kiden kumar ayıp, sayılırdı. Şimdi U= Ankarade f\ enfi Netice kandırarak elinden parasını almlf ve 
tançtan kızarmak, kumar oynıyanlara de- Verdi. Eski eserlerin mubafazası için Türk biraz sonra sahte bir bileti kadmcağı • 
ğil, kumar oynamasını bilmiyenlere düşü· tarih kurumu tarafından bütün yurt - zın dine tutufhırar'ak AVUfmUflur. 
yor. Meclislerde, pokeri iyi oynıyan bir lskenderiyeden bir lngilizin teklif daşlara hitaben bir beyanname neşre· Fakat diğer yolcuların müdahalesile 
serseri, poker bilmiyen bir. alimden çok la 1 b ıA. dilmiştir. Bu beyannamede Türk ta - mesele anlet•lm•, Bedri yabJattı • 
L ı · ·b ettiği kurubuz yapı Mlf am a aJ usu- rih kurumunun tarihi ara .. •rmalarınm ..,. nız a ıtı ar görüyor. , ecriib · Ank d l ,..~ - 1-- ._ ---•-- ._.: .~-ım... lünün lı:at i t .. esı ara a yapı • .-ıaa.nlK .-.-- ....... -!!!!2!!-r-Kumar iptilasını bu dereceye vardıran milletimizin başka milletlere kültür 
sebeplerin en başında, havadan para ka
zanmanın cazibesini buluyorum. lnaanla· 
n mütemadiyen sukutu hayale uğratan bu 
müfsit cazibeyi ben, şeytanın oltasında sa). 

la nan zehirli bir yeme benzetirim! 
Bu itibarladır ki, kumar iptilasile mü -

cadeleye niyetlenenler, zabıta kuvvetleri -
nin şcytaTıla başa çıkamıyacağıru unut -
mamalıdırlar 1 

* 

DUfbr. 
Alman m&Jumata söre bu utulün de 

meyvalarm boznlnam•u hususunda 
ameli bir faydası söriiJmemİftİr. An
karada amba)ij wçwlcLjt zaman umut 
ve elmalar bozuk plnnlfbr. 

Kadın Yüzünden •.. 

önderliği ettiğini isbat eden eski eser -
lere dayandığı yazılmakta ve «bu e -
serler hepimizin ulusal, müşterek ma· 
linUzdir. Onun için bu eserleri yıkıl -
maktan, harap olmaktan, yabancı el • 
lere ve emellCTe geçmekten korumak 
her Türle için bir vazifedir. » 

Denmektedir. 

Böyle bir eser bulan, duyan her 

Geceki Ve 
Sabahki Sis 

Dün gece ye bu sabah limanımız. 
da gene keaif bir •İ.a hüküm sürmiit
tür. Zaman uman sıyrılır sibi olan 
Te bir aralık birdenbire basan aia 

yurtdaşm bunun yabancı ellere geçme· Yapur .eferlerini sekteye ujratma. 
Taksim VaJdeçepnesi sokağı, Ankara Bir Kaptan, Eir Adamı 'Sine mani olmak için hemen müzelere mıı, fakat intizammı bozmuıtur. 

5 alı d • F'-..1_ f ve hiikümete haber vermesi, define a • apartunanı, nuınar aıre, cnı.ı: V k t • Gerek Akay, -L Şirketibavriye 
K . '1"- le urma • emış. nmak maksadile bunların geliJi gü • gçııÇA. ,, •• 

- umar ıptiuuıının artmaşı, mem - Yapurlan .eferlerini yapmı•lardır. 
kette başka şekillerde eğlenmek imkan- zel topraktan çıkanlıp, 1mılıp 'bozul • -:s 

lannın azlığındandır. Bu imkf.nlar ço _ Beyoğlu Saib ceza hikimi dün giim· maması istenmektedir. Ancak kalkıt Ye "Y&nf saatlerinde 
~·- L--..--L-.1..- Fi~ . tevkif et m~L!_ d~~lilrler -· ., __ LLurlar ğaltılmadıkça, insanlar, boı; vakitlerini. is- nıa •-.-.---.-u .anyı • ,---~~-.'."'----.....,ı-------'I UD1111 ~...------ .. u::111.1111 

kambil kağıt1annın heyecaniıe tutu~tur - tikten soma kendisini ki.ğıtlariyle Belediyede Bir stifa olmuıtur. 
maktan kurtulamıyacaklardır. ~ müddeiumumifiie göndermit- Belediye Fen itıeı'i müdüdüğüne Siı bir yağmur ıalaklığı ile saat 

* tır. bağL tetkik •ubesi müdürü betonar- 9,30 a kadar devam etmiıtir. 
Devlet Dcrniryolları memurlarından İddiaya göre kaptan Fikri dün_ 8~~ meci Yusuf Ziya iltifa etmiftir. Yu • Sisten yalnız Haliç vapurları mü-

Saim: kapısının önünden g~en İbrahime ol- ıuf Ziya iltifaamcla, ıerbest çallf&caiı· teeaair olmuı, ıia devam ettiği müd-
- Kumar iptilasının artmaııı, şüphe yok dürme kastiyle bir el silah patlatınıf nı eöylemiftir. det zarfında İ§liyememiılerdir. 

ki hoılanılacak şey değildir : ve ayrıca da lbrahimin arkadatlarııı • 
Adı aklıma gelmiyen meşhur Fransız 

dan birisini ölümle tehdit etmİ•tir. muharrirlerinden birisi: T 

- Bir düşma nınızdan intikam almak Bu iddiaların ortaya .çıkmasına da 
istiyorsanız, onu kumara alıştırın! d er! Zehra adlı bir kadın sebep olmutlur. 

Fakat, ben bunu biraz mi.i balağnlı bu • Bu kadın evvelce İbrahimin metresi Bir 
iki Katil Vak' ası 

Adam Bıçakla, Bir Başkası Da luyorum. Çünlü bence, eroin, kokain, İmİf. Sonra kaptan fikri ile yqamaya 
morfin kabilinden iptilalara nubcten, ku- batiamııtır. fbrahim bunu kıskanmış 
mar daha az zararlıdır. Eğer kumar ipti • j ilai' . kibe başl f'kr' be· Evvelki akfam Taksimde ağır bir ganon Osman ile Sirkeci, Konya 
la sının çoğalışı, bu kabil iptilalann azalı _ 1 ve F yı ta aDUftU · 1 ı, , • 
"'na bı'r dd'I ı b·ı· b' b ' k ni öldürecdderdi. Kendimi müdafaa yaralama vak ası o1muttur. Taksım • Lezzet IObntuı praona Nazif evvel-

Tabanca ile Vuruldu 
... ı sayı a ı ırse, ır ne zccı 

teselli bulabiliriz. için tabanca patlatmağa mecbur ol • de, Anaçetme sokağında oturan K~o ki gece Küçükpazarda, Y enihandaki o-
dum, diyor. Tophanede oturan Ali ?VUfla muzika clalanna gidip içmeie '-flam ..... r ve 

Kazalar alıt verİfİ Y•Pllllf, Ali ?VUfUD oda ..ar- önce güzel pzd eğlenirlerken gece 
Bozuk Sucuklar kadatlannduı Arif Koçonua muzib • yansından sonra wa1an dumanlanm. 

Şoför Enverin 1 nı numarah oto - ya az «ıymet biçmesine kızarak bıça • ca aralarmda Jmyp ~. 
mobili Sirkecide, seyyar fİracı Osmana Belediye ~yasada phl.n hazım- ğmı çekip Koçonun göğsüne iki defa Osman bu bTp araamda uabiyete 
PJ'PID1fhr. cukLum yenmeyecek bdar bozuk ol- nplayıp kaçmıştır. Koço derhal has- kapılarak yanında tapchiı tabancasını * duğunu tesbit etmiftir. Sucukların ii· tahaneye kaldırıbnıttır. Yaraları ağır- çıekmif ve arbdafl Nazifin üstüne bo.. 
Rıhbmda bulunan Norveç bandıralı bir zerindeki etikette, her ne bdar halis dır. Suçlu yakalannuttır. . talbmftır. Nazif yüzünden yar&lana • 
vapura mavnadan kereste çıkanhrken sığır etinden ve baytar nez.areti albn. . * * rak yere yuvarlannntbr. 
sapan çözülmiif ve amele Şaban aya- da yapildJiı :p.zılmekta ise de bunlar- • _ "'kp Gecenin ıükô.neti arasında bir ta-

• • • 
İnkılap Dersleri 

Saylav Hikmet Bayur dün akşam üni • 
versitedeki inkılap derslerine devam et 
mİftir. Hikmetin bu sömestrdeki dersi 
bu akşam bitmektedir. 

• • • 
Kağıt ve Şi§e Gümrüğü 

Kağıt ve ıite ithalatında gümrük taıl' 
fesinin yüksek haddi tatbik edilmesi ha»! 
kında bir layiha hazırlanmıı Kamutaya v 
rilmiştir. 

• • • 
Güzel San'atlar Diploması 

Güzel San'atlar akademisinden çıka 
cak olanlara verilecek diplomalann şe 
ve deseni için akademi talebeleri arasın 
bir konkur açılmıştır. Müddeti bir buçuf 
aydır. 

• • • 
Adada Yeni lıkeleler 

Akay idaresi Büyükada, Yörükali, 
den ve Heybeli arasında saatte bir sef 
yapılmak üzere yeni bir program hazır 
llUDlf ve bu yeni batta Halep ve Bağd 
vapurlannı tahsis etmeği kararlaştırmış 

• 4 • 

Balkan Ekonomi Konseyi 
Bugün Bükreıte toplanması mukarr• 

olan Balkan ekonomi konseyi tehir edil 
mİ§tir. Heyetimiz ayın on 
Daçya vapurile gidecektir. 

• •• 
Vapurculuk Şirketinin 

Vapurculuk ıirketi vapurlannın 
alınması için hazırlanan mukavele im 
edilmittir. Bu mukavele ile devlet şirket 
ten küçük ve büyük (23) vapuru satın 
maktadır. 

••• 
Gazete Sayfaları 

Gazete sayfalannın tahdidi İçin hükG ' 
mete salahiyet verilmesi hakkındaki kan 
layihasının bir kere de Kamutay ekono " 
mi encümeninde tetkiki kararlaştınlmıştı8 

• "'.-ı 

Ünivenitede Tatil 
Üniversitenin aömcatr tatili bir hafta 

sonra bqlıyacak ve ıubatın betine kad .. 
yirmi aün sürecektir. 

Tatilden bilistifade Hukuk F akülte.I 
talebesi Romanyaya ve Fen Fakültesi cM 
Anadoluya hir seyahate çıkacaklardır. 

• • • 
Ünivenitede Konferans ğmdan yaralanmıfbr. • '---·tahlillerinde bozuik Evvelki gece Kuçu azarda sar- banca sesiyle uyanan mahalle halkı 

elan bir IUMlll gene h }uk - - d b' -J.t le !I.! - ) • • .................... 
(Haberlerimiz burada bitmedi 1 O uncu 

sayfaya bakınız) ..................... 
çdnmldechr. Of yuzun en ır va.a a çı mıf, aı heyecana dütmut er, bekçı ve devri-

Beıediye bütün tulzdere bir tamim gençten biri diğerini tabanca ile yara- yeler vak'a yerine yeti,erek suçluyu 
aöndererek PKUldann • t.ir kontro- lamıttır. y~. Y arab da butabaııe-
la tihi tut•dmasmı teYii etmittir. Beyazıt pzinolarınduı winde ye kalchrılmıtt ... 

Üniversitede tertip olunan serbest k•l 
feranalann onuncusu dn akpm, profetıÔ 

Şekip Tunç tarafından (bugünkü pisikol 
jinin verimleri) mevzuu etrafında veril 

miftir. 
============================================ 

Pazar Ola Hasan B. Diyor Ki : 

-Huan Beyciiim! Bir Fransız ıau:te- ı 
.ı ne diyor, biliyor muaun 7 

••. ltalyaa .davaaı hem manen.. •.• Hem de maddeten çiirünıüt imiı! 

1 
Hasan Bey - Ben de ondan korkuyo • 

rum a: Kokusu dıpn7a "YUrUl'la hep zehir' 
lonirizl 
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'Resimli Makale 
SaYfa 3 

Her gün 
Başkaları 
Ne 
Digorlar? 

lngilizlere göre 

Amerika Cumurreisinin 

; 

. -
il Mu&iki il 

-----.------ ----~ ---
Sözün Kısası 

Yazı Çok Olduğu i~ 

Bugün Konamatlı 

.... --......................... . .. ...... ~ ... ·-----
Sanayi 

Rekabeti 
Almanya ile Rusya 
Mücadele Halindedir 

sulh zamanında gönderilen normal 
petrol miktarından fazla petrol gön
derilmiyeceği hakkındaki beyanatı 
bütün dünya matbuatında büyük a
kisler yapmıştır. Çünkü bu karar Mil
letler Cemiyetinin İtalyaya .kar~ tat-

b "k h k · d Alman yanın piyasamızdan mu·· -ı eı...-ne ıste iği petrol ambargosu-

nu kolaylaştıracaktır. him miktarda tiftik almaya batJamıt 
Amerikanın İtalyaya sulh zama • olmasının Rusyayı da harekete ge • 

nında gönderdiği petrol miktarı yiiz • çirdiğini dün yazmııtık. Mensucat • 
de yedi miktarındadır. Bu karar İtal- ta kullanılacak İptidai maddeler a-
ya • HabCf<I harbini bitirmeğe kafidir. lı§ında Ruıya ile Almanya arasın • 
Bu sebeple petrol ambargosuna artık da adeta bir rekabet baılamıı bu-
ınuhakkak nazariyle bakılabilir. lunmaktadır. 

* Vilyam Şakespear diyor ki: «Ruhi müzikle yurruımayan, tu, eramofon yoktu. Müzik berkesin dinliyemiyeceği bir imti Ruılar piyasadan dün (1
2

()()) b i-l l b yudL Bugün bütün bu imkanlara malikiz ve bütün bu imkan ye t•ft'k l l d a ta yanlara göre tatlı sesten anlamayan adam, durgun suya enzer. Ruhu ka • .. ik lam b :ı.:_!_ lı ah • ı ı a mıı ar ır. 
l Iara rağmen muz ten an ayan, nı u lll.llSuunuı tat enam- Al • • 
talyan matbuatı Ruzveltin sözleri- ranlık ve kasvetli, aevıifui abanoz cibi siyah olur.» •· · den uzak kafan kimıelerden hakikaten korkulur. w manlar 933 ten berı bızdeıı ya. 

ni hülasaten nakletmişlerdir. Bilhas • Şakespear bu sözleri yazdığı zaman radyo yoktu, &inema yok- RUhun en büyü1c, en kuvvetli mürebbisi musikidir. pagı almadıkları halde timdi ya • 

sa diktatörlük ve şiddet idaresine ait ""~;;liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilililiiiliiiiiiimiliimliiimimmmm;;;;.;;;;;;;;;;;;:;-~=-~;;~;;~;;;;~ pağı almaya da baılamıılardır. 
sözlerini hazfetmiştir. lıa!yan mat • • Bunun üzerine Ruslar da yapağı 
buatı böyle bir tedbirin petrol am • TE L IF HA B ER L ER mübayaasına baılamıılar ve dün ~r~osunu ~eşvik edeceğini, bu teşeb- M UH (500) balye yapağı almıılardır. b_~sun de bır harp tevlit edebileceğini 
soylemektedir. . 

* Almanlara göre 

Alman yüksek devlet ricalinden biri 
şunları söylemiştir: 

«Ruzveltin diktatörlerden b h , . . a se -
aerkcn bızı kastettiğini zannetrniyo-
~z. Almanyadaki diktatörlük İtalya
dakinden farklıdır. 

Arazi 
Vergisi .• 
Tahıilat Nokıanını Ta. 

marnlandıracak Olan Ka

nun Bugünl rde Çıkıyor 
cc Fakat Amerika Cumurreisi harp 

meselesinin halline yardım edecek bir 
söz söylememiştir. O yalnız herkese 
sabır tavsiye etmiştir. Almanya sab _ Ankara, U (Özel) - Arazi vergisi-
retmekte rekor kırmıştır.» nin tahsilat noksanının kısa bir zaman * içinde ortadan kaldırılması için Kamu-

Milletler Cemiyetine göre taya verilen kanun layihasının bu ay 
Ruzveltin nutku Cenevrede mem _ içinde kanuniyet kesbetmesi muh

nuniyet1e kartılanmwtır. Sulh hakkın- ~:meldir. Evvelce esaslarını bildirdi • 
daki beyanatının Milletler Cemiyeti • gım kanun, encümenlerde ezcümle 
nin Habeş meselesindeki vaziyetini 1 şu son şekli almıştır: 
kuvvetlendirdiği kanaati vardır. Her kazada arazinin tahriri ve kıy-

... metlerinin tahmini üçer kişilik ko-
F ransaya göre misyonlar tarafından yapılacaktır. 
Fransız gazeteleri: «Amerikanın Bu komisyonlar vilayetlerce tayin olu

gütmek istediği infirat siyaseti bir nacak bir memur ile vilayet umumi 
sulh siyaseti değildir. Çünkü harp za- meclisince hariçten ve belediyelerce 
nıanında Amerikadan mal alamamak kendi aralalında seçilecek birer aza
korkusiyle bütün milletler ihtiyaçları- dan teşekkül edecektir. 
nı kendi kendilerine temin edecek ça- Köylerde yapılacak tahrirlerde be-
relere baş vuracaklardır.» diyorlar. lediyc azası yerine köy muhtarları a-

M f.h J ·ı ·1 A k za olarak bulunacaktır. Komisyon re-1 aama ı ngı tere ı e meri a a-
tasında bir ruh anlaşması mevcut ol- islerini valiler tayin edeceklerdir. 
-0uğu ve Amerikanın hiç bir zaman Tahrirde mutasarrfın adı, soyadı, 
lnmlt · k l · ı k ikametgahı ve mesleg~ i, vilayet veya o• erenın üçü mesıne a ayt kala-
nuyacağını kaydediyorlar. · vesayet altında ise veli veya vasinin 

Bir Bakraç 
Yüzünden 

Bir Adam Karısını 
Ağaca Asta 

adı ve soyadı, şayian tasarruf .edilmek
te ise her hissedarın ayrı ayn hüviyeti, 
hisse miktarları, arazinin mevkii, hu
dudu, vüs'at ve miktarı tesbit edile • 
cektir. 

Bütün memurlar bu tahrirde vazife 
alacaklar, evvelce kayt harici kaldığı 
görülen araziden tahririn mer'iyetin -
den evvelki seneler için vergi alınmı • 
yacaktır. Tokat, (Özel) - Erbaanın Alac -

balı köyünde kurnazca bir cinay:t 
şlenmiştir. Köyden Halil oğlu Musta- Yugoslavyada Siyasal 
a karısını iple boğarak bir ağaca as- Av Eğlencesi 
ış, sonra jandarmaya gidip kansının Sofya, 9 (Özel) - Stefani ajansı • 

lzmit oali•İ Hamit ve memurlar 

izmitte Işık Maske leme 

inhisar/arda 
Tekaüt Sandığı 
Nasıl Kurulacak? 
Ankara, 9 (Özel) - İnhisarlar me

mur ve müstahdemlerinin tekaüt san
dığı teşkili hakkında hükumetin hazır
ladığı layiha Şurayı Devletten Kamu • 

Tecrübe Muvaffakiyetle Yapılmış, Eks
presler 

1 ta;•a verilmiştir. T esbit edilen esaslara 
göre sandığın sermayeai memur ve 
müstahdemlerin maaş ve ücretlerin • 
den her ay mecburi kesilecek yüzde 
5 ile aylıklardan kesilecek yüzde beş
lerin tutarı, miktara muadil idare büt
çesinden verilecek meblağ, ilk hizme
te alınanların tam aylıklarının dörtte 
?iri ile terfi eden veya zam görenlerin 
ılk ayhk zamları, verilecek ikrami • 
yelerin yüzde 5 i, aylıklardan ke
silecek para cezaları, sandığa ait para. 

De Işıklarını Söndürmüşlerdir ıarm ~~letiım.esinden .. elde edilecek faiz 
-· , . , , . , , .... ·~ , . , _. , . • __ ve muteferrık hasılattan temin olu • 

Moskovadakl nacaktır. 
İzmit, 9 (Özel) - Pazartesi akşa- İnhisarlardaki hizmet müddetlerine 

mı şehrimiz- Türk Resim göre malulen veya nakten tahsis edi. 
de ışık söndürme Sergisi lecek aylıklar için de bir nisbet cet-
tecrübeleri M veli yapılmıştır. 
pılmıştır. y~~ ı oskova, 9 (A.A.) Gazeteler, İdareye intisap müddetleri on ~ 
hareket 1 Moskovada. aç~la~ Türk resim scrgısı seneyi doldurmadan malulen veya yaş 

halkı - hakkında ~ıtayıp,kar yazılar yazmaya tahdidi ile ayrılacakların veya si-
mız tarafından/ devam edıyorlar .Milli müdafaa ko - ' cilleri üzerine tek ··d ked"I k . rw. . au e sev ı ece • 
umumi bir ala - mıser ıgının organı olan Krasnaya lerin veya ölenlerin almakta oldukları 

• ka ile karşılan- Zcvzda ga~etesinde_ deniliyor ki: . . 
1 
en son aylık ücretinin on iki misli ü • 

mış, civar köy . Bu sergı, eserlerın mevzuları. ıt~ba- zerinden aşağıdaki yüzde nisbetleri 
h Ik d b r~yle her şeyden evvel karakterıstık - hesabiyle tazminat verilecektir. 

a ı a u tec • t S "d k' b·· "k l 'il .. 
ır.'. ergı e. ı en uyu eser er mı ı Sandığa dahil memur ve müstah • rübeye i~tirak et- d 1 h )'f fh l 

miştir. T muca e enın mu te ı sa a arını, dimlerin birinci hizmet yılı zarfında 
h~r.f inkılabının, kadınlığın kurtuluşu o/o 12, ikinci yılda % 24, üçüncü yılda 

Adanadan ge

len T oros ekspre

sı ile Ankara 

ekspresi şehri 

mizden maske -

lenm~ bir şekil
de geçmiştir • 

Polis memur· 
larımız 

gıbı mevzuları tasvir etmektedir Bun- ot o .... 1 d" d" ··d ot 5() beş" "d · -ıo ,) , or uncu e -1o , mcı e 
dan, başka .s~rgi, yeni Türkiyedc üç % 6:J, altıncıda % 77, yedincide % 
san at neslının mevcut olduğunu gös • C)') k" · · d ot 1 ()(' d k d 

k d' • -· se ızmcı e ıo ı, o uzuncu a 
terBme te ır. % 122, onuncuda% J::H, on birincide 

u nesillere mensup artistlerin o/o 1.)3, on ikincide% 169, on üçün -
eserleri san'at prensipleri itibariyle cü % 186, on dördüncüde% 204, on 
biribirlerinden farklıdır. Bu artist - beşinci de % 22 nispetlerinde tazmi _ 
lerin bir çok eserleri, beynelmilel mo - nat verilecektir. 
dern ressamlığın en mükemmel eser - -----

dene _ ıeriyle kıyas edilebilecek derecede mü- Bir l'ren y oJdan 
kem meldir. 

eydan Düzü köyünden Hamit taı~- nın bildirdiğine göre, Yugoslavya baş-
ndan öldürüldüğünü iddia etmiştir. bakanı Stoyadinoviç, eskiden Avustur- me esnasın • 
Cinayete sebep Mustafanın karısı h d · l h da tecrübe çalıı::: • Krasnaya Zevzda gazetesinde yazıl- Çıkarıldı yalı Habsburg ane anına aıt o an Ü· Y 

acerin kasabaya yog"urt go'"tu'"ru"rkeıı 1 d ] d ] malan yapmıs - dığına göre Türk resim sergisi büyük 
kumet orman arın a yortu ar a yapı - T 1 v 9 (A A ) w·ı 'd 

" b k 1 d b" · k lar ve ıı:::ık so"n • bir muvaffakıyet elde etmiştir. Moı; - AT§Ova, · • - ı no a ogurt a raç arın an ırıni aybet • ması mukarrer olan an 'anevi diplo - Y 

esidı·r. Kadın eve gelı"nce kocasınd"n T k R Zehirli gaza kar- dürme büyük bir kova garnizonlarının kumandan ve bir tren yoldan çıkmıştır. Bir kiti ... masi av eğlencesine ür iye, oman-
orkmuş, gece pencereden kaçmıştır. ya, Fransa ve İtalya elçilerini de da- fi techiz edilmif muvaffakıyetle askerleri sergiyi büyük bir alaka ile ölmüı ve otuz kiti yaralanmııtır. 
ustafa sabahleyin karısını araınağa vet etmiştir. bir in•an neticelenmiştir geziyorlar. ı Bunlardan ekserisinin yarası teh -

ıkınca onu Meydan Düzü yo- ,;,,_ ____ _::,:,:,::,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,~:.:.:.:.-:;;,:,:,:,:.=====~=::~~~~~~....:,=:;~.:::;::..,.=.;;;.;.;._;, ' likelidir. Rayların cıvataları çıka • 
üzerinde yakalamış. kalın bir iple r ı s T E R I s T E R ı· N "A N M A '· rılmış olduğundan bu İ§te bir ıuikaıt 

. vallıyı boğmu§, sonra 120 metre ile~ 1 1 N A N • olduğu zonnolunmaktadır. 
Ye götürerek başka bir iple ağaca as-

ıştır. • ·ı· yu"'kselmif olmasıdır. Etiket konulmadan evvel sütün kilosu Yen1 Bir Açlık Grevi K Sütçülerin hilesine mani olmak için süt güğümlerine cı ha ıs 
ati! ellerinin tozunu sildikten son- k" b · ]5-16, bat•.:. bazı semtlerde 10 kuru•tu. Etike•ler konduktan Varaova, 9 (A. A.) - Geçenler-sül ıı etiket; yapıfhrılrnası mecburiyeti kondu. O va ıtten erı - ... .. ;ı-

da Erbaaya giderek karısının Hamit sütçüler güğümlerine bu etiketleri asıyorlar. Fakat güğümdeki ıonra fiatlar 18-20 kuruşa çıkmıştır. de Lwow'da kapanını§ olan bir mat-

rafından öldürüldüğünü söylemiş • ıüt gene 0 süt. Bu halde süt güğümlerine etiket yapııtırmanın müsbet netice baanın müst:ıhdemini, binayı ter • 
r. Jandarma sıkı bir tahkikat yapa- Arada bir fark vardır ki, o da balkın aleyhine ıüt fiatlarının verdiğine, artık: ketmekten imtina etmişlerdir. Bun· 

k katilin Mustafa olduğunu meyda- 1 STER 1 N AN j STER J N AN M A 1 l lar ıekiz gündenberi açlık grevi ~ ç~karm,~ ve suçluyu adliyeye ver - yapmaktadırlar. 
ı~tır. ~,-----------------------------------------
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Kaçakçılığı 
Muhakemesi 

azilli Dokuma Kombinası 1936 
Yıh Sonuna Kadar Bitirilecek 
Nazilli, (Özel) - Gece vakti, Es

Sekizinci ihtisas mahkemesi mübaşiri mer Menderes ovası üzerinde dekor-

scalendi : dan dekora koşan otorayın içinde ta-
- Mustafa ve arkndaşları !.. 

l b do··rt kı".,ı" nıştığım genç bir Nazilli'li delikanlı, Biri jnndarma ı, üçü ser est ~ 
bana «Nazlı - Nazilli» macerasını ansalona girdiler. 

Mevkuf olan otuz beş yaşlanndn, bir lattı. . Nazlı, adını Nazilliye bırakan 
gözü sakat, amele kıyafetli biriydi: Mus- Menderesli güzel bir kızmış .. 
afa. Vak'a bundan 220 yıl önce geçer: 

Onun yanında yirmi beş yaşlarında bir Konyadan Menderes bölgesine ticaret 
kadın vardı: Marika. eşyası getiren bir kervan yolda soygu-

Üçüncüsü siyah d~rili otuzluk bir • - na uğradığı için parasız, aç ve biilaç ka· 
raptı: lbrnhim. lır. Kervan başının sabp savarak mai-

Dördüncüsü ise henüz yirmi ynşlann· şet temin edecek hiç bir eşyası kalma
da yakı~ldı, fakat yüzü balmumu gibi sa- dığı için on altı yaşındaki Nazlı rehin 
n bir delikanlı idi: Doğan! 

mukabilinde Menderes ovasında otuEvrak ıöyle yazıyordu: 
talebelerine ran Aydınlı bir beye bırakılır. «Bazı lise ve üniversite 

gizli gizli heroin satarak kaçakçılık ya -
pan Kör Mustafa, Mustafanın yarduncıla
n Marika ve lbrahim ve bu suçlulardan 
eroin alıp kullanan Doğan haklarında ... » 

Bir §Elhit çağınldı. Bu, suçlulann pe • 

Rehin kız, aradaki konuşma muci

bince iki yıl Aydınlı beye hizmet et-

tikten sonra kervan başına iade edile

cekti. Aradan geçen iki yıl içinde Men-

fine düıüp onları kanunun eline tealim e- derea ovasında nüfuz tesis eden Nazlı, Nazilli kombinaaı 7iikselirlıen 
denlerden biriydi. İki arkadaşile birlikte halka kendini o kadar sevdirmiştir ki köylü kümelerinde tabii ve güzel bir çareleri aranmaktadır. 
ıuçlulan takip ettiklerini, işaretlenmiş pa· Menderesliler ondan bir türlü ayrıl- neş'e hayatı ~Iamıştı. Kombinanın biraz ilerisinde üç yıl-
ralarla bir baıkasına heroin aldırttıklarını, mak, Nazlı.yı Konyalı tüccarlara tes- 1 Bütün bu n,.~'eli dakikalar, Nazilli dan beri faaliyet gösteren Nazilli pa· 
vapurda suçluları basıp Üzerlerini aradık- lim L zl p M -. 

etme~ ısteme er. ervasızca en· ı halkını kuvvetle alak.alandıran Nazilli muk istasyonu_, fabrikanın ba"'lıca ça· lannı ve heroin bulduklannı. Doğanla ar- " 
Jcadaşının oturduklan odada yaptıkları n- deres 0~~nnda yalnız ~na at koş- mensucat fabrikasının yapısı önünde lışma materyalı olan ve <(beyaz altın» 
ıamada da kullanılmış ve kullanılmamı~ tur~, _cırıt oyn_a!an, a~~ .. ç~ Nazlı yaşanıyordu. Bütün Nazilliye yeııi bir 1 tabir edilerı pamuk cinsini ıslaha sa
beroin kutuları ele geçirdiklerini birer bi- serpıldıkçe serpılır ve butun bır Men- ruh veren Nazilli mensucat fabrikası- v~ak yeni bir cins pamuk tohumu 
r"r anlattı. Suçluların hepsi muhtelif se · der~ ~v~s.ı halkının gönlünde gizli bir nın İnf88b oldukça ilerlemiştir. Evli üzerinde tetkikler yapmıştır. 
h .. 1 .. r göstererek bu ifadeyi reddettiler. sevgılı gıbı Y::-1· w lmemurlar ve bekar memurlar apartı- _ Şim~iy~ k~dar yapılan in~~lem.el~r 
Sonra genç Doğanın hastaneden gelen ra- Konyalı tüccarlar Nazlıyı almaga manlariyle, sinema binasının inşaatı gostermıştır kı, Menderes bolgesının 
poru okundu. Bu rapor ıöy]e diyordu: geldiği zaman Menderesliler kızı teslim yanya gelmiştir. Asıl fabrikayı teşkil cennet arazisinde yetişmesi mümkün 

«Hastanın bu zehire müptela olup ol- etmek istemezler. Bu yüzden Konya- edecek binanın ihalesi yapılmıştır. Mü- olan en iyi pamuk cinsi «Akala» pa· 
madığı kat"iyyetle tesbit edilmemiştir. Te- lılarla Menderesliler arasına soğukluk düriyet binası, depolar, garaj binası ta· muklarıdır. İstasyon direktörlüğü, ye· 
davi günlerinde itiyadını hissettirmemiş girer. Mendereslilere gücenen Konya- mamlanmak üzeredir. Fabrikaya ait tiştirdiği Akala pamuk tohumlarını 
ise de bu müsbet bir neticeye delil adde • 1 k ı.~. ·1 · N b l B 

ı ervan ""'°i'ının genç og u, yanı az- bütün tesisat 936 yılı sonuna kadar köylüye tevzi etmeğe aş amıştır. u dilemez.)> 
lının oğlan kardeşi Me_ nderes ovasın- 1 tamamlanacak, nisan ayında da fabri- cinst.en yetişen pamuk_Jarın h. epsi . de 

Duruşma baıka phitlerin çağınlması ve d A d l be k k d 1 ek 
a oturan Y ın ı yın ızını açırır kaya ait makineler Sovyet Rusyadan fabrrka namına organıze e ı ec tır. noksan tahkikatın ikmali için başka güne J ti 1 

bırakıldı. ve Konyaya getirir. Bu suretle tamam- getirtilerek yerine konulacaktır. Bu Bütün bu endüstriyd hareke er ıa-
lanan nifak muamelesi üzerine iki böl- makinelerin kurulmasında Sovyet uz- zırlanırken fabrikanın mukadderatı 
ge arasında barış temin edilir. Nazilli, manian da hazır bulunacaktır. tabiatın eline bırakılmış değildir. Na
NazJının Menderes bölgesinin en şirin Nazilli mensucat fabrikasının yapı- zilli ovasında faaliyete geçen culama 
kasabasına bıraktığı yadigar bir ad o-

1 sı yükselirken öte tarafta, bu fabrika- kooperatifleri200kilometrelik biı arazi-

Suçlulrdan Kör Mustafa kelepçelene -
rek jandıırma ile götürüldü. Diğer üç ıuç
lu da serbcat kalınca mahkemeden çıkıp 
muhtelif istikametlere dağıldılar. Bu dört 
suçludan bende en çok alaka uyandıran 
Doğan oldu. Bu temiz ve düzgün kıyafetli, 
boyunbağılı, bu yakışıklı ve sevimli mek
tep delikanlısı böyle mi olmalıydı) 

lur. nın yaşaması için gereken iptidai ma<l- yi muntazam bir surette sulamağa baş-* delerin fenni usullerle yetiştirilmesi lamıştır. Ad. Bil 

Nazilliden ayrılacagım gün bana: 
- Gencer' de bulunmayacak mı- I\llerzifon Halkevi 

sın? 

Geliboluda Göçmenlere Dediler. Gencer Menderes ovaları- Bir Kitap Sarayı 
Gösterilen AIAka nın en büyük bayramı imiş .. Bu ulu- T esiı Etti 

Gelibolu (Özel) - Kasaba ve sal bayram da Nazlı gibi 200 yıl<lan be- Merzifon (Özel) - Halkevi ta. 
köylerimizde bulunan görmenlerin ri Nazilli mıntakasında muntazam bir 

r·· rafından tertip edilen konferanslar 
durumunu Sıhhat Bakanlıgwı gön • şekilde tatbik edilmekteymiş.. k 

çok faydalı olma tadır. En son 
derdigwi müfetti~lerle çok sıkı bir su- Gencer'de bulundum .. Sabahın ka- T 

:r konferansın mevzuu ürk adliyesi 
rette daima incelemektedir. ranlığında köy yollarına dökülen köy 

Bir Doktorun 
Günlük 

idi ve çok dinleyicisi vardı. msanlnnnın neş'esi çehrelerinden bel-
i l" d" H · · d ·· ti · d · Amasyanın 1' aylacık köyünde ıy ı. epsının e us erın e en yenı . . 

Cuma 

Notlarından (*) ---

elbiseleri vardı. Kadınlı erkekli kafile- ı buraya . hır halk ıaırı -~el~ıf ve 
ler, şimdiki aşağı Nazilli mevkiinde Halkevınde kotmalar, turkuler o • 

toplanıyorlardı kumuıtur. 

Sabah saat on sularında Aşağı Na- Evin dil, tarih ve edebiyat §U • 
Be/soğukluğundan ileri zilli yollarında serbestçe yürümek im- besi bir kitap sarayı tesis eylemi§, 

Gelen Göz Hastalığı kansız bir hale gelmişti. Kalabalıktan, bütün eksikliklerini tamamlamıı '· 
Yirmi dört yaşlannda bl·r delı'kanlı . yol üzerinde ulusal oyunlar oynayan tır. Burası 22 ıubatta açılacaktır. 
göz kapaklarının ıişini gösteriyor ve 
ağrısından sabah kalktığı zaman uça
paklarn cerahat yüzünden gözlerini a· 
çamadığını söylüyor. Dört gün evvel 
başlıyan bu göz iltihabının sebebini de 
henüz geçirmekte olduğu belsoğuklu
ğu hastalığından ileri geldiğini anla
tınca kabahatini itiraf etti. Yanlıı ve 
pis bir temas yüzünden aldığı belso
ğukluğu mikroplarını ellerini iyi te -
mizliyemcmcai yüzünden parmakları 

Üzerinde taşıyarak gözlerini ovaladı

ğını hatırladı ve ilk sirayeti alan ve 
çok nıızik olan ıöz tabakalan ayni 
hnstalığı gözde devam ettiriyordu. 
Sonu körlükle bitmek tehlikesi olan 
hastalığını permanganat dö potasyu
mun iki binde bir mahlulile göz 
kadehi içinde sık sık yıkamak suretile 
lavajını yaptırdım. Ve bilahare ci -
valı mahlullerle mikroplann faaliye -
tini durdurdum. Bir taraftan da bel • 
soğukluğu tedavisin! ikmal ettim ve 
tehlike mündefi oldu. 

( •) Bu notları kesip saklayınuı, ya• 
bat bir albüme yapıfbnp kolleluiyoa 
rapanız. Salanh zamanmızda bu notlar 
bir doktor sibi imdadmmı yeti,ebilir. 

Kastamonuda Bir Dikiı Ve 
Nakıı Sergisi Açıldı 

Kastamonu (Özel) - Burada hususi bir biçki, dikiş ve nakış kursu 
açılmıştır. Kursa 35 kadın iştirak etmiş, kısa bir müddet zarfında çok ince 
işler öğrenmişlerdir. Kurs sonunda bir sergi açılmış ,iştirak eden kadınların 
el iwleri 3 gün halka teşhir edilmiftir. 

Karamanda 
Hatuniye Medresesi 610 
Yıl Ö nce Yaptıı ılmııtır 
Karaman (Özel) - Eski eser 

meraklılarından bir mühendis bu .. 

raya gelmiş, asarı atikayı gezmiştir. 

Bu mühendis yaptığı tetkikler ne

ticesinde Karaman oğullarına ait 

Hatuniye medresesinin inta tarihi

ni tesbite muvaffak olmu§tur. 

Buna göre bu medrese 610 yıl ev· 

vel yapılmıttır. Medresenin dahili 

kısmı harap olmu§tu. Çok kıymetli 

bir sanat eseri olan bina kültür ida-

f M>İ tarafından tamir ettirilmeğe 
1 

baılanılmıthr. Bu medrese ile Ka • 

le, Hisaraltı türbesi ve imaret ara

sında yeraltı yolları vardır. 

Çemişgezek 
/\..öglerinde 
Yeni Mektepler 
Çemitkezek (Özel) - Burada 

kültür itlerine ehemmiyet verilme

ğe başlanılmıştır. Kermili, Sığınak, 

Dimili ve Barasur köylerinde mek· 

tep yapılmıttır. Bu mekteplere ci • 

var köylerin çocukları da devam et

mektedir. 

Elazizle Çemi~1<ezek aras10da 

çok muntazam bir ıose vardır. Bu 1 

,ose üzerinde 50 sene evvel kurul- 1 

muş olmasına rağmen 

kaybetmemİ§ bir köprü 

maktadır. 

metanetini 

de bulun -

llôncikinun 

Çocuk 
Yapmalı Mı 
Yapmamalı ı·Jı1 
((iki senelik evliyim. Knznncırn 

değil. Fakir de sayılmayız. F nkat 
t;üzelliğine halel gelir diye çocuk y• 
istemiyor. Ben artık çocuk sahibi 0 

nın :zamanı geldiğini iddia ediyoru.
mesdede kanınla anlaşamıyorum. fil 

dersiniz) 
Ferid' 

Çocuk evin zaruri bir cü.z'üdür. Çil 
ıuz ev manasız bir yerdir. Fakir, ı-' 
her ailenin gayeai çocuk yapmaktır· 

Kadınların güzellik uğruna çocuk 
maktan kaçması gayri tabii bir ~ 
Kadın her ıeyden evvel bir anadır. 
cemiyet ve aile içindeki yegane rol~ 
lıktır. Ondan kaçmasa züppelik sa~ 
lir. 

Maamafıh henüz gençtir. G~' 
her ıeyden fazla sevmesi tabüdir. p 
zaman ile kanaatini değiJtirir. Onul 
fimdilik oaun dediğini yapınız, ergeÇ 

nutini değİftirir, Ye bu defa ana JJ 
badi.i ister. 

* «Biz iki kız kardeşiz. Bütün diğef 
kadaşlan~ız gi,hi, arada mrnda 1 
gitmek istiyoruz. Fakat babamız rolılİ 
etmiyor. Çünkü dansa giden kızlar-' 
çok tehlikeleri muhat olduklarını sÖ 

yor. Siz ne dersiniz? J 

Babanız haklıdır, bizde dans ' 
yerlerde kızların arkadatlan1e buluıı' 
lan iyi göriihnez. Kaldı ki bir dans ~ 
de yabancılarla dans edemezsiniz. ~ 
Dizle sittiiinU zaman İle böyle bir -
zar yoktur. 

* cAltı aydır bir kızla sevifiyorurtl-
günlerde işimden vaktinde çıkaro-' 
için verdiği randevüye gidemedim. ~ 
nu alakasızlığıma hamlediyor. H,. 
sevgimde bir ek.siklik yok. Onu be~ 
kisinden daha şiddetle seviyorum. f' 
randevüye gideceğim diye işimi bıJ 
mıyorum. Bunu ona nasıl anlatayım? 

Rul"' 
RandeYiilerinizi verirken bu iJıl 

leri dalına göz önünde tutarsanız kı
yanlıı kanaatlere düımesine meydaıt f 
meuiniz. 

TEYtJ. 

Geredede 
Ziraat Bankası Köy!iil 

Borç Veriyor 
Gerede (Özel) - Ziraat ~ 

kası köylüye tohum parası d 
maktadır. Havalar pek iyi git 

le, köylü mütemadiyen tar~ 
uğraşmaktadır. Bu yıl mab" 
ç

0

ok bereketli olacağı umulm~ 
dır. 

Kırkağaçta 
Satılan Tütünler KumP' 

yalara Tes!im Ediliyof 
Kırkağaç (Özel) - Bu yıl ~ 

)erimiz kimilen satılmıttır. Sa!.,. 
yan kısım yüzde on nisbetinj 
Şimdi kumpanyalar tütünleri t 

almıya baılamışlardır. Bu mü~ 
betle kasabada hararetli bir Y 

•tına göze çarpmaktadır. _,,,/ 

r 
Nöbetçi 
Eczaneler 
Bu geceki nöbetçi eczaneler ıunlo~ 
Eminönü: (Agop Minasyan). f(uÇ 

pazar: (Necati). Alemdar: (Sırrı>" 
yazıt: (Asadoryan). Şehzadebncı:,I 
met Hamdi). Feııer: (Arif). t' 
gümrük: (A. Kemal). ŞehrtrıJ. 
{Hamdi). Aksarny: (Şeref). Sa 
ya: { RıdYnn) . Bakırköy: (1-lı 
Galata: (ismet). l la.ıköy: (Ycrı1 

kiye) . Kasımpaşa: (Yeni Turarı>· 
şiktaş: (Recep). Sarıyer: lr-/ 
Beyoğlu: (Taksim, Beyoğlu).• 

(Halk). Üsküdar: ,{Ömer l(e 

Kadıköy: ( Çubukçıyan, Hulusi)· .p 
yülcada: (Mehmet). Heybeli: ( 
naş). 



10 İkincikinun SON POSTA 
, 

1 ,~aİhu tınd.ı 
1 

fi öımv le'.'. Ll12I t'!lı FL 
Zapta Geçen 
Önemli Sözler 

Büyük Harp 
Ve Amerika 

Morgan'ın E ki Hesapları 

1 ilmi 
Dedikodu! 

Tel el onla gra· ı 
molon birlcı

tirilcbilir 

Felemenk gazeteleri Karıştırıhyor flmin de dedikodusu vnrdır ve felse -
fe ile kozmoğrafya bu dedikoduları bes -
)iyen ebedi kaynaklardır. Felsefede me· 
tufizik. teşbih caiz ise, çenesi düşi.ık bir 
kocakarı gibidir. Durmadan söyler, fn • 
kat hiç bir şey ifade etmez. Kozmoğraf -
yada, hesaplarını gelecek günlerin esm • 
nnı açmak yolunda kullanmıya kalkışır 

kalkışımız saçmalar ve verdiği hükümler, 
dedikodudan ibaret kalır. 

Felemenk posta KJa - Vaşington, 9 {A. A.> - Senato 
resinin önemli bir ye- tahkik komisyonu dünkü toplantı • 
nilik yaptığını haber aında milyoner J. P. Morganın ali

veriyorlar. Bu yenilik F elcmenkte oturan 
bir adamın memleket dışı ile telefon mu- kadar olduğu kumpanyalar tarafın-
haveresine giriştiği zaman eğer isterse dan Amerikanın genel harbe İşti • 
muha erenin gramofon pliğı sayesinde rakinden evvel İngiltere ve Fransa
zaptedilebilmesi imkanının bulunmuş ol • ya satılmış olan 363 milyon dolar • 
masıdır. lık harp malzemesi, yiyecek, ilaç ve 

f' elemenk gazeteleri bu yeni usulün iş saire hakkındaki şehadetleri din • 
adamlarını çok memnun ettiğini yazıyor -

. .... ____ ,.~ .... -c; ... ~-~ -:- __ .....,,.., .. ---~~ - ,..-----~,.._ ·~ .. ,.. ",.- -.-. . 
l lenmiştir. nr. Bunun sebebi meydandadır: Konuş-

1 c.. ' ~ c.. ~ .. /(it" 
::::;......r..~:Lııllo.l.,:r ___ - --- ~ 

Jngiliz fen ndamlarındıı.n Sir James 
Jeanın Londrada verdiği son konferansta 
elli milyar sene sonrn ayJtl parçalanac:a • 
ğını söylemesi de İşte bu ilmi dedikodu -
lardandır. Belki heyecan verir, fnkat kor
kunc; bir mnsal gibi 1.. 

t ki d Dig-er bir mühim noktada Mor -u " an a amlann sözlerini resmi mahi • Bu Frnnstz karikatürii başvekil La -
valin ~imdiye kadar kabinesini tehlike
lerden koruyahildiğini, fakat bu tehli -
kelerin gün geçtikçe artmakta olduğuna 
işnrct ediyor. 

Yeti haiz bir senetle tevsik etmiş olacak • ganların 1915 de İngiliz ve Rus 
lardır. Fakat gönül macerasına girişenle • orduları için 1914 milyon dolar kıy
rin bu usulden istifadeye teşebbüs ede . metinde tüfek satın almayı taahhüt 
cekleri pek tahmin edilmemektedir. Çün- etmiş olmalarıdır. 
kü çabuk unutulan ve unutulması isteni • -----

Muhterem fen adamının uzun hesnpl r 
ileri sürerek yaptığı iddiaya göre ııy, ya
vaş yavaş ve sinsi sinsi küremize yaklaş

maktadır. Bir gün, nerede bulunduğu bi· 
zim için meçhul olan, tehlikeli mıntakayn 
girecek ve orada parçalanıp küreyi bom
bardıman edecektir. 

len sözler hep bu gönül maceralan esna· Arjentlndekl Grev 
sında söylenenle.rdir. Devem Ediyor 

Fransız Kabinesi 
* 

'r-:T=-eh~l~ik~e-l-. -b-.-... , Cenovanın Carlo ti -
ı ır ... 

Centilmen yatrosunda Mascagni 
nin hcstdediği Neron 

operası oynanırken tiyatronun bir katı yı-
kılmış ve on ki§i yaralanmıııtır. Fransız ga
:zeteleri bu haberi yazarlarken: Neron ha
~atta iken Romayı yaktı. Milyonlarca a -

am _öldürdü. AnL:ışılan bununla iktifa et-
memııı olııcak ki ··ı ·· .. d d 
h d 

• o umun en aonra a ra-
~ at urmuyor, diyorlar. 

Almanya Lahaye 
Adalet Divanından 

Da Çe iliyor 
Cenevre, 9 (A. A.) _Öğrenildi

ğine göre, Milletler Cemiyeti ile 
alakadar her türlü ınüesseaelerde 
her türlü rabıtaaım keımek arzusun
C:la bulunan Almanya, Schocking'de 
açılan Lahaye ali adalet divanı aza
hğana hiç bir namzet söatermiye • 
cektir. 

Buenos Aires, 9 (A. A.) - Genel 
grev dün akşam saat altıya kadar 
sürmüştür. Yeni taşkınlıklar olmuş 
ve vagonla'r yakılmıştır. 

lngiliz Filosunun 
Manevraları 

Yeni Manevralar Atlas 
Denizinde Yapılacak 

Londra, 9 (A. A.) - Deniz ha· 
kanlığının salahiyettar bir rüknü, 
ana yurd donanmasının, evvelce 
ima edildiği gibi Akdenizde değil, 
fakat Atlas denizinde manevralar 
yapacağını söylemiştir. 

lngi izler ovyetler 
20 iyon te Hn 

Ye • ir Tehlike ile 
a ı ekleniyor 

P ris, 9 {A. A.) - Havas ajan - yeni liderini ıeçmek üzere hu ayın 
sının parlamento muhabiri, kabine- on dokuzunda toplanacaktır. Dal -
nin vaziye,.inin yine • parlamento • lndierin seplmeai ihtimali çok kuv
nun bu ayın dördünde yapacağı vetlidir. Radikal aoıyalistler ekaeri
toplantıda • radikal sosyalist parti - yetinin Lavali devirmek arzusunda 
sinin kabul edeceği hattı harekete ohnadığı ve önmüzdelri nisan ayın

bağlı olduğunu söylemiştir. da yapılacak olan intihabata kadar 
Radikal sosyalist partisi icra ko- muhalefet mevkiinde lmlmağı ter • 

mitcsi, Herriot'a halef olacak olan cih edeceği zannolunmaktadır. 

ikraz Ediyorlar Loııdra, 9 (A. A.) - iyi haber a-
Londra. 9 (AA )- N~ws - Clıro- Biiiii-;··M~~d~-;,-:_-· nicle gazetesinin haber verdiğine gö- lan ~evenler, Çin meselesi ile dana 

Sir James Jcan, şarkta hüdayi nahit o· 
fo.rak yetiııcn alimlerden galibn haberdar 
değil. Eğer onun gün doğu taraflarında 
z.aman zaman yetişen bu alimlerin sözleri 
üzerinde tetkikleri olsaydı §imdi ortaya 
attığı <cparçalnnacak ny» nazariyesının 

bizde çoktan düşünülmüş ve 'tatlıya bağ· 
lanmış olduğunu öğrenirdi, gnzettleri vel
veleye vermezdi. 

Evet. Ayın parçalnnması meselesini ye
di yüz yıl kadar önce Nasrnddin Hoca dn 
düşünmüştü. 

Nasraddin Hocanın hu mesele hakkın • 
daki düşüncesi §U fıkrada görülür: On 
bir gün sorarlar: 

- Hoca. Gökteki ayı eskiyince ne ya
parlar! 

- Kırpar, kırpar, yıldız yaparlar! 
İşte görülüyor ki rahmetli hoca, 

re lngiliz hükUıneti ya ima vadeli krc- bunun gibi muallakta bulunan sair 
Viyanada Şiddetti Bir diler açmak veyahut Moskova hükl:- mesdeler hakkında Japonya'nın 

Zelzele metine para ikraz etmek suretiyle, in- ' lngiltere ile siyasal müzakerata gi
giliz Sovyct münasebatmı genişletmek riıeccğine dair bumda görülen ha-

yalı Mahkun1lar 

Viyana, 9 (A. A.) - Graçta ve için bazı tasavvurlarda bulunmaktadır. vadisi teyit etmemektedirler. Sofya, 9 {A.A.) _Hükumet, pek 
Yugoslavyanın muhtelif yerlerinde Şehir rruıhafilinde. Sovyetlere ikrnz Bu çevenler, Japonyanın böyle bir büyük cinayetlerle müttehem bu • 

Ser be at 

ku ti• b' 1 1 b" edilecek paranın 20.000.000 isterlin b ld 1 
vve ı ır ze ze e ıuedilmi•tir. niyette bulunduğunun resmen i i- unan be! killi müstesna olmak u"z.._ D ::I' lirası kadar olacağı tahmin edilmek - ::r '"'°" 

eprem Yugos)avyada, Hamburg tedir. rilmeyip, sadece matbuat ile haber re bütün Makedonyalı mahpusları 
Y! Laibahda da hiaaedilıniıtir. '----------------- verildiğini işaret ediyorlar. serbest bırakmııtır. 

M. T. Tan == 
ha biraz mnnala görünen tavularıylu 1 

gitmez adresimizi vereceğiz. f stanbul D h b' ki b · 
B ~ . . d S d ,_ . t . . d" k .. 1 .. - .. 1 a a ır ço arı u rıcaya katı sır ogazıçın c arıyer e.ır;ı.. eyzesıne gı- 1 ıre tor ugu de seninle m~gul ola· gibi: · 
deceğini oradan her gun Altınkum cakr 1 y l 

· k k b"I ld - ··y1- V - a, ne o ur, haydi. plajına gtıme a ı o ugunu so u- apur bu mevsimde oldukr"" kala- o· t 'k ·1 
d. · b ki · · bal k ~ ıye ~vı ettı er 

yor, Fahire ken mı e eyen annesını ı tı. Kamaralarında yerJ,,._cımelerini M J'h ' l bekl. d' V 
d b. k- -k b' . -. e ı a on arı etme ı apur alıp y eşilköy e ır uçu ev tutaca- ıtnen yolcular, yavaş yavaş salona yolculu - . l k d . kaza KERVAN YÜROYOR 

b h d. d .. • 1 gu ınsan ara ar a aş ndı-
-20- Binhan Calait 10 -1- 936 

ğından a se ıyor u. guverteye yayıhyorlardı. j rır Bir k ç d k"k · · d k- "k 
Mükerremin ailesi kalabalıktı. Be- Bir kaç zabit bir ilti il . 1 .d h a ab. ı a ıçın e uçu sa-

Bu sayfalarda ne garip şeyler var
dı. 

Gülten kimse ile çok teklifsiz ol-
mamakla berabe b" .. k . r utun ar adaşlarına 
e~nıyet verdiği için çokları ona defter
lermden bazı parçalar okumu 1 d B 

ş ar ı. u 
parçalar arasında onu hayrete d'" .. 
fik. I uşuren 

ır er vardı. 

Bir arkadaşı yalnız ilk harf'• . • 
• ·-· 1erını 
ışaret ettıgı meçhul bir sevgili için he-
ce vezniyle şiirler yapmı~. 

Bir başkası hemen üç dört kelimede 
bir kaç sıfırla geçerek heyecanlı 
bir gecenin masum hatırasından bah
sediyordu. 

Kasabanın m~hur kehapcısı Ali 
ustanın kızı Naciye defterinin bir yap· 
rağına şöyle bir şey yazmıştı: 

- Olga Çekova kadar elmaslanm 
olmadan allah canımı almasın.» 

Gülten buna ne kadar gülmüştü. 
Zaten mektepteki arkadaşlannan 

hemen hepsi defterlerine yazmasalar 
bile hepsi böyle garip arzular besleı·ler
di. 

. l d . • memur a eaı, on a emen ır dostluk bir samimi-
Böyle şeyler Gültenin aklından bi- şıktaşta oturuyor ar ı. temız kıyafetli siviller, tavlan- yet havası belirivermişti 

1 · d O · · • Genç kız: mış gibi penbe c .. üzl' •• V M ]'h . . · e geçmıyor u. teyzesmın suratm- _ . d k t 1 h"I Ad • . • uysuz Y u, e e ı a Fahırenın sesle yardı-
dan, azarından pek usandığı zaman- - Ellerın end urBau ~ lı sem k ":)ıra uzun ıkı Alman ve güverteyi bir an i- mından da istifade ederek gu'"zel bı'r 

. 'd • · d" r u. ır.a ım artı s- • de · 1 • 
lar, ancak lıseyi bir an önce bitirip I gı eccgıın_ . ıyo belli lacak~ çın camı av usuna çevıren beş altı nihavent şarkıyı çalmağa başlamıştı. 
b. k" k b' h l ~ ı tanbula gi<lmce 0 yaramaz çocuk. ı O çal ke . . ır oy me te ıne oca o magı, nııp I . h del' t la G ar n mcelı kalınlı: 
başım uzaklara gitmeği düşüm.iyonlu. _ Mel ıha : 

0 ~en avrıy enç bzlann ct~ıı !avarl' yavaş - Oh, ne güzel, ne güzel ı 
Ve ne garipti ki!... j Gultene baktı· • . . .. 1 genç erkeklerle çcvnlmege başlamış- 1 Diye teşvik edici sesler duyuluyor-

c "it C .. lt l N d . k - içimizde en keyıflisı şuphc yok tı. F al:at onlar bu sessiz muhasaranın du C::.-rkı bı'tt. - . .. ._ l' b" 1 - u en, u en . er esın ı· . ha . .. . ~ ıgı zaman sur~e ı ır a -
zım. 1 bu sarı kız. 1~.~e -:Cya tı. uç !11 ı farkında değillcrmif gibi konu~- klf açık denizlere kadar yayıldı. 

M il. M"k · t ) · tahsil para duıtunce• yok, gel keyfım rında şakalafmalarıncla deva111 edıyor- Yaşlı binbası · ua ım u erremın at ı sesı • - tal'h' I d ı \ · 
genç kızı daldığı bu taze hatıralardan ı' gel, san yapınca: aıclı ~ vannı~'. ar ~el M lih f . 1 - Aferin çocuklar. varolun. Yol-
ayırdı. Ona hemen Ver1Df1tı: . e e a ~tra ıyle hıç me~gul culuğumuz iyi geçecek! 

S 1 1 G··ı N _San "'apmcakl bıle olmayarak pıyanonun kapagmı 1 Diyordu 
- a ona ge sene u ten. e o sa- .r k Jd d R ı h 1' 1 · 

rarmı~sın 1 Benzemiyor da değildi. Hefe penbe 8 ır ı. ast 1ıe en eves 1 yolcunun Ve ondan cesaret alarak biraz ev-
- Bilmem, öyle mi. Dalmışım ho- yanaklarında ancak ~akından belli 0 • I parmakları alhnda ses ~e~~ek~en a-: vel onlara sokulmak için bahaneler a-

cahanım. lan hafif çiller tam bır kınalı yapm- kkctordu b]do~ulan koca musıkı aletı hare-

1 

rayan genç zabitlerden biri de rica et-
. d H · ha- ı..._ e ge ı . O kadar teklifsiz davrandıkları cak rengi verıyor u. anı ~ g 'OO- • tı: 

arkadaş muamelesi ettikleri halde ~ zumuna yakın, yaprakların seyrekle- Hatırına ilk gelen bir (sonat) ın - Bir de hicazdan çalsanız. ne iyi 
hala muaJlimlerinin adlarını konu&a- şip de kütüklerde salkımların kızardı- kıvrak ve yuvarlak musikisi havaya olur. 

mıyordu. Bu bir ağız alışkanlığından ğı mevsimin yapıncağı... yayıldı. 1 Artık cemiyet kendi kendine ku· 
değil, onlara karşı duyduğu derin say- Şimdi takırdı döne dolaşa onun bu Ark~daşla~ı d~. etrafı~.• .~lmışlardı. ' rulmuş gibiydi. Yolculnr, kadınla, er· 
gının tesirindendi. Avrupa yolculuğunda karar kılmıştı. Fakat bır dakıka IÇ!nde bütun güverte kekli biribirlerinin adlarını, kim ol-

- Bak Meliha neler anlatıyor. f s- Hepsi aklına geleni söylüyordu. halkı kadınlı, erkekli vapurun küçiik dukhmnı bile öğrenmeğe lüzum gör-
tanbula dönüyorum diye •çıldıracak Fahire: salonuna dolmuşlardı. meden teklifsizce konuşuyorlardı. 
handise. _ lstanbulda kaklığın müddetçe Genç kız parçayı biıirdiği zaman 1 O kadar ki ilk defa merakla piya-

~~imi lstanbula gidip orada evlen- Beraber salona doğru yürüdüler. seni yalnız bırakmıyacağız Gülten di- geride, kapıya yakın bir yerde uzun 1 nonun kapağını açan Meliha vapur 
~egı, kimi kasabanın en şık kadını Üç genç kız muallim neş'e içinde yordu. Kültür Direktörü bana sıkı e· boylu kır saçlı bir binbaşı keyifli ke- Rados adası arkada kalıp görünme-
dıye tanınmayı kimi bir zabit kocaya idiler. Şimdi önlerinde bof ve serbest mir verdi. Seni emniyetli bir pansiyona yifli yalvardı: ! yinceye kadar çnldı, yoruldu. Yerini 
'Varıp ileride paşa karısı olmağı kuru-J iki aylık tatil zamanını nasıl geçire- yerl~tireceğim. F rans)zcanı ilerlete· - Kuzum evladım. bir de alaturka İ Fahire nldı. 
Yordu ki · · ·· k d' lard Meli k Z 1 b I ld G'd b" 1 ' '\ (Arka•ı var) · ce erını muna aşa e ıyor ı. - ce ain. aten stan u a yazı ı. ı er ır şey ça ar mısın r 

~ 

1 
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Sabab Saat 4 ten Sonra 
Gelen Telgral Haberleri 
--

Akdenizde Fransız - /ngiliz Donanmaları 

Müşterek Harekete Geçmiyorlarmış -
Fransız Gazeteleri Yalnız 

Almanya ile Meşgul 
Fransız - lngiliz Anlaşması Esasta 

Gayet Ônemsiı Şeylermiş 

ır SON DAKİKA··---1 TELGRAF, TELEFON, TELSİZ HABERLERi 
'~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ___ iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii'iA 

Di,, Tarih, Coğrafya Fakültesi 
Atatürkün Huzuriında 

Ankarada Açıldı 
Dün 

Kültür Bakanının Uzun 
Afet ilk Tarih 

Söylevinden Sonra 
Dersini Vermiştir. 

Bayan 

Pariı, 9 (A. A.) - Bugünkü ga·ımanların lnıiliz ve Franıız kurmay· Ankara, 9 - Tarih, dil, coğraf • verdikten ıonra kültür varlığının Türk uluıu ve dünya için olacak 
zeteler, Habet • ltalyan davasına ları arasındaki anlatmaların Lo • ya fakültesi bugün büyük törenle ikinci bir temeli olan dil itini, önem- tır. İtte ıizden iıtenen budur ve 
müteallik Londra ve Paristeki teknik karno anlaımaıma bir tecavüz teı • açılmııtır. Açılma töreni Halkevin· le ele aldı ve ym· e kutlu elı"yle Tu·'rk ı nu iıtiyen de hepimizin ba 
anlatmaları tahlili ile bunlann haki· kil edeceği fikrinde olduklarını bi • de yapılmıttır. Saat 15/30 da salon dı"l kurumunu kurdu. A tatürktür. O Yükıek Kurtarıcın 
ki mahiyetini teıpite çahııyorlar. diriyor. ba•tan ba•a davetlilerle dolmu•tu. B f 

* 
:r :r :r u akültede, güneı • dil teoriıi· ve Dahi Baıbuğun önünde bu de 

nı e kapsayan türkoloji ve bu ir • saygı ile eğilerek hep birlikte Övr diyor ki: Cumur reiıi Kamil Atatürk ıaat · d 
((Bazı Londra gazeteleri, bü • Bertin, 9 (AA.) - Röyter ajan· 15/30 da Halkevine geldiler ve d 11 d d. . l l ak i.-eli ..::ı.. batlıklarla: Franıız ve İnailiz d k ı d 1 C e ere yar ım e ıcı e eman o ar T m. ~uır.. 0 • ıın an: arıı an ı ar. umur reiıimiz loca· S" Ak E · ·b· k d" .. ... _ D d ı 

d ı kt d·ıe iht•ıA fi Alma F ·ı İ ·1 1 . d'k . . . umer, at, tı gı ı a ım on IU· urma an ça ıpcağız, buyrujo 
onanma arı, a e ı n ı a ar << nya, ranaa ı e ngı tere arına gır ı ten sonra törene ııtık • d·ıı . 1 ç· S k . G k 

mucibince Akdenizde mütterek ha· araımda ıüel görüımeleri takip e • lal marıiyle baılandı. ya ı erıy e ınce, anı rıtçe, re • nu yerine getireceğiz. 
rekete geçiyorlar.» diye yazıyorlar, diyor.» bu ıözü dıı itleri bakanlığı Kültür bakanı Saffet Arıkan kür- çe, Latince okutulacak ve ayrıca Sayın arkadaılar, 
Bu haber tamamiyle yalandır. Böy- namına ıöz ıöylemeğe salahiyettar ıüye çıkarak çok alkıılanan nutku- bugünkü Almanca, Fransızca, in • Ankara tarih, dil, coğrafya 
le bir teY mevzuu bahsolmadıiı ~- bir zat Röyter ajanıı muhabirine nu ıöyledi. Dedi ki: gilizce, Macarca, Rusça, gibi yap· külteıi ·ıu anda açılmııtır. 
bi, bu kadar ıık bahıi geçen anlat· ıöylemittir. Dünyada yüksek kültürün ilk be- yan diller de öğretilecektir. Aynı Kutlu olsun. 
malar da, eaaıta gayet önemıiz ıey· Aynı zamanda, Almanyanın Rhe- ıiği Türk ana yurtlarıdır ve o kül • zamanda bu fakültede coğrafya bil- ilk Tarih Derıi . 
lerdir.» nanie'nin askerlikten tecrit edilmit türü kuran ve bütün dünyaya ya • gisi öğretilirken, Türkiye coğraf • Nutuk bittikten ıonra fakültell 

Ayni mütaleayı yürüten Pöti Jur- olan mıntakaıını yeniden itgal et • yanlar da Türklerdir. yaıı irdelleri eaaı tutulacaktır. tarih müderrisi ve Türk tarih kU 
nal da diyor ki: mek taıavvurunda bulunduğuna da- Arkadatlar, Bütün dileklerim ıizler içindir. rumu aıbaıkanı Bayan Afet ilk 

«Bu tarz görütün gücendirici ma· ir olan taYialann da aııl ve eaaıı ol- Atatürk, tarih itine bir düzen Fakat ıizin baıarılarınız, bütün rib derıini vermiıtir. 
biyeli üzerinde 11rar edecek deği • madığını aöylemiıtir. 
liz. Her iki donanmanın birden ha- Romada Naaıl KaTıılandı 
rekete geçtikleri rivayeti hiç bir ha- Roma, 9 (A. A.) - Salahiyettar 
kikata m~stenit değildir. İtalyan mahafilinde söylenildiğine 

Almanyanın Korkum göre, İtalya, Akdenizdeki İngiliz 
Eko dö Pari'den: ve Franıız donanmalarının hareki· 
((Alman dıt bakanlığı bunun bir tını gayet normal telakki etmekte .. 

batlangıç olmasından ve Cenevre dir. ltalyanın bu harekata her han
kararları muktezaıınca tasmim e • gi bir ıiyaıi mahiyet atfetmeaine 

Habeş Orduları Adua 
Yolu O zerinde ilerliyor 

(Baı taralı 1 inci yüzde) 
dilen teylerin, nihayet Ren hudut • hiç bir cebep yoktur. Bu harekatın , 
larım da içine alacak mahiyette bir bugünkü vaziyet ile hiç bir ali.kaaı ... Ayni ~manda büyük miktardaki 
takım uzlatmalara yol açmasından olmadığına dair Fransanın beyana· dıger kuvvetler de Geralta eyaletine 

k k ı 1 b b k
. k . 1 doğru akmaktadır. Bu hareketin ıebe-

or uyor. tı, ta yanın u apta ı no taı na • b" G ral il M k il d b l 
J al

,. B ı· h b' · Al · k d' ı e ta e a a e arasın a u un-
urn ın er ın mu a ırı, • zarını teyıt etme te ır. akta l J ı ku ı · • ·· m o an ta yan vvet ennın ua-

Anadolu Ajansından lrana Haber 

Başbakan ismet 
ilk Beyanatını 

in önü 
verdi 

ıül harekeleriyle temu'ım kesmektir. 
Cenup cephesinde İtalyan tayyare· 

terinin faaliyeti mülhit aurette arlmlf· 
tır. 

Buna mukabil timal cephesinde, 
havaların fenalığı dolayısiyle İtalyan 
tayyareleri, askeri harekata ve muha
rebelere ittirak edememiflerdir. 

"Sözlerim lran Milletine Türkiyenl M h b· ltalyanlar Yine Tekzip Ediyorlar 

b 1 1 S 
A n u a Roma, 9 (A.A.) -Tembienin Habet 

et er nl Ve elamlarını Ula9tıracak,, kuvvetleri tarafından t$rar alındığı-
Ankara, 9 (A. A.) - Anadolu a- Benim gibi, iki memleketin ciddi na dair Habet kaynaklarından çıkan 

janaı doıt lran memleketiyle Tür • ve ıamimi doıtl k b wl .1 h haberler ıelihiyettar İtalyan mahafilin-u ag arı ı e er d ka ,. ıa· 1 akt d 
kiye araıında mühim havadiıleri a- .. b" b. l . d h k e t ıyen te ıp o unm a ır. gun ır ır erme a a ço yaklaı • it l ku ı · · ki h b" lıp vermek suretiyle yeni bir ilsi 

1 
. . . . a yan vvet ermm mya ar ı-

b 
w .. d t• b.l k . . I ma arını ve bırbırını tamamlamak ne 1..-·ladıcn hakkındaki haberler de 

agı vucu e ge ıre ı me ıçın ra • · · d · · b. b l ,,_, e· 

P 
. . l b k k 1 ıçın aıma yenı ır vasıta u mala- keza tekzip edilmektedir. 

nın ara aJanııy e muta ı a mıt . . 

. 
ltalyanların göz diktikleri •arp Ha bet topraklarına bir balrıı 

d
.. d ·ı·b T·· k" h be rını, derın bır kanaata müıtenit, 1&• Makalle Etrafında ve un en ı ı aren ur ıye a r • . . . d H b 1 b"l ·ı 1 k ı 

1 
· · 1 l t b l lım hır ııyaıet sayanlar, ajansları • Lo dra 

9 
(A A ) H 1..- ku bağır ım. a eı er, bize yiye ı ece· ı er eme le o an dütman kuvve 

erını rana u at ırmaya aı amıt • n , · · - a,_.,. v • ki h ı 1 · d tır. mızın beraber çahımaıından çok lerinin Makalle f&l'kmdaki Tembien ğimiz yeme eri azır ar ar.» rıni ağıtmııtır. * hizmet ve fayda umacaklardır. bölgeainin bütününü itral ettiğine Habeıler Bir Telıiz lıtaayonu Uçaklar, Tzellemti'nin ıimal" 
Ankara, 9 (A.A.) - Anadolu ve Yükıek ve derin evsafını yakın· dair olan haberin doğru olup olma • Ele Geçirdiler dütman gruplarını bombardımao 

Para ajansları arasında baılıyan dan tanımakla mübahi olduğumuz chiı henüz belli değildir. Harrar, 9 (A. A.) - Havaı mu • miılerdir. 
telıiz telgrafla haber ıerviıi dola • büyük ve muzaffer bir hükümdarın Bu haber doiru İle, Makalleyi sara· habiri, Dejaz Bayeulu'nun kıtaatı • Mııır Kızılayının BombaTdun 
yııile Baıbakan lımet İnönü Para rehberliği ile her gün yeni bir te • rak İtalyanları timale doğru ç~lıneye nın Kerelle mıntakasını istirdat et • Harrar, 9 (A. A.) - Mııır Kızı 
ajansına •tağıdaki beyanatı ver • rakki hamleıi gösteren büyük İran ?'~ur etmek. m~dını takip eden mit bir çok beyaz ve yerli İtalyan • . bqkanı prenı lımail Davut, Cicig 
meğe Anadolu ajansını memur et • milletinin yapyııına ait malumatı ilen hareketi~ ilk safhasının .mu • ları öldürmüt ve bir telıiz iıtaıyonu- Harrara gelmiftir. Prenı, 4 son kid 
mitlerdir. Bu beyanat dün aktam almak, Türk milleti için bahtiyar • vaff~yete ennıf 01?1aaı :me~. nu ele geçirmit olduklarını haber da Daggburdaki M11ır Kızlay 
telsizle Tahrana verilmiıtir. lık olacaktır. Dii~ ~ ~ıtrel l ynaglarmMdan vermektedir. hanesinin ltalyanlar tarafından ne 

P 
· gelen bır tcagıuua gore, ta yan ' a· 1 ti bo bard edild'W• ha 

« ara ve Anadolu ajanslarının, Para ajansına, ilk irtibat cıriinün kall _.... · · kil tr k talyan Tebliği re e m ıman 11
1 

ik. 1 k . . . •- • eye cenu.,..... yırmı ome e a- tafıilit vermİftİr 
ı meme etı yem bır rabıta ile de olan bu sözlerim, lran milletine dar sokulmaya muvaffak olan Habet Roma, 9 (A. A.) - Maretal Ba • Al l H b l y d 

b~ğla~ıkları bugün, benim için ha • Türkiyenin muhabbetlerinin ve ae • kuvvetlerini dağıtmıt ve geri çekilme- doaılio, çekmiı olduğu telgrafta s:ı: ;r~~ Aa) eı e~r K 
kıki bır ıevinç günüdür. limlarını ulaıtıracaktır.» ye mecbur ebnİflir. bilha11a diyor ki: b r · t' · · H·-.__ ... ta hn ,_:.,.. aç cemıye mm ---,ıı na eaua-

Eair Edilen Zabit Ne Diyor? Topçu kuvvetlerinin atııları Ma • ııhhi levazım göndermek niye· 

Buğday Meselesi Ve Devlet Şiir ası De11ie, 9 (A. A.) - Habetler ta. kallenin ıimalinde Gabat'a doğru olduğu haber veriliyor. 
rafından eıir edilmiı olan bir ltal - =:a:ı ..... =-=-=-" 

Ziraat Bankası depolarında mevcut buğdaylarda eksiklik olduğu iddiasi
le ve yapılan tahkikat neticesinde vazife ihmali noktasından işten el çektiri
len lstanbul şubesi müdürü Ahsen ve diğer iki memur hakkındaki tah· 
~ikat Aevrakı, DevletA Şurasında~, il~ tahkikatı yapan heyete iade edilmiş· 
tır. Şura, bazı resmı ve hususı daırelcrden, bu münasebetle bazı malumnt 
alınmasına lüzum göstermiştir. Şehrimizde bulunan müstqşar Atıf da, 
bizzat bu işle meşguldür. istenen bu malumatın on güne kadar tamamlan
ması umuluyor. 

yan tank zabiti, Röyter ajansının bir Konyada 47 Fıı ın Kapatıldı 
muhabirine ıöy)e demiıtir: 

«Etrafımın ıaraıldığını ve kaçmak 
imkanının kalmamıf olduğunu an -
lar anlamaz ellerimi havaya kaldı • 
rarak ileriye atıldım ve: «bizde Ha
ile Sela11ie gibi hiriıtiyanız.n diye 

Konya, 9 (A. A.) - Yapılan teftit neticesinde Konyada 60 fırıO 
47 ainin sıhhi tartları haiz olmadığı görülerek belediye encüme0° 
bunların kapatılmasına diğer 13 fırına da hamur makinaları koo 
halka sıhhi tartlar dairesinde piıirilmit iyi ekmek çıkarılmasına 

verilmiıtir. • 
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Suikastçıların Muhakemelerine Yarın Saat Onda DevamEdilece 
-- - - - -----

Maznunlar Verdikleri ilk If adeleri lnkir Ettile 
(Baı taralı 1 inci yüzde) İdris, Şemseddin, Şaban, İsmail, Ö· runda ma'Znunlar zabıtada söyledik • yüzbaşısiyle arası açık olduğunda 

miş ve onu diğer maznunlar takip et· mer, Talip, Mirza oğlu İsmail, lsa, Suçlular leri sözlerden rücu etmişler ve işte oldukça gürültü ve münakaşa edi1d 
miştir. Cafer, Alim ve Sadi haklarındaki ha • methaUeri olmadığını söylemişlerdir. ğini bir müddet sonra valinin kendisiı 

Maznunlar şunlardırı zırlık tahkikatı ikmal edilmiştir.» Hakkında Ali Saip Hakkındaki Kararnamede vekalet emrine aldığını, bilahar 
Yahya, Üzeyir, Arif, idris, Şaban, Kararname meseleyi bir metod da· Neler Var? Ankaraya getirildiğini, bir kaç def 

Şemseddin, İsmail ve Ali Saip.. hilinde daha iyi izah edebilmek için bö- istenen Cezalar Ali Saibe tealluk eden kısımda ifadesi alındığını, fakat dayak yemed 
Ali Saibin avukatı Hamit Şevket te lümlere ayrılmaktadır: müstantik mumaileyhin böyle bir şe- ğini, lakin çok hakaret gördüğün· 

kendine mahsus yerde kağıtlanİıı dü· 1 - Zanna1tında bulunanların ge- (Baı taralı 1 inci yü%de) ye girip giremiyeceğini münakaşa et· söyledikten sonra: 
zeltiyor.. rek hazırlık ve gerekse ilk tahkikat her ne olursa olsun memlekete düşma· meyi bir tarafa bırakarak Ali Saip is- Atatürkün bütün millete ışık verd" 

Yahyanın Hüviyeti sırasındaki ifadelerine kuş bakışı şek· nın girmesine ve istilasına yardım e • minin ortaya atılmasına İsanın sebep ğini, ona kalkmak istiyen ellerin dah 
~else açılır açılmaz reis: linde bir bakw den ve mali bir iştirak tarzı ile veya olduğunu zikrederek Üzeyirin Ali Sa- kalkmadan kopacağını ve kırılacağın 
- • Önce Yahya, sonra Aziz. Arif, 2 - Sırasiyle her maznunun ifa - erzak mühimmat vermek suretile düş· ibe mektup getirdiğinde şüphesi ol· ilave etti. 

Şemseddin ve diğerleri sıra ile dizil - delerindeki karakteristik noktaları tes· manın askeri kudretini arttmnağa ça· madığını ve çünkü Ağustosun (4) Ün· Ali Saip Kendiaini Müdafaa EA.liyor 
sinler, dedikten sonra, Yahyaya hitap bit ve buna karşı serdedilmesi imka· lışan veya arttırma vasıtalarını bulan cü gününe kadar Ali Saibin Adanada Maznunlardan en son Ali Saip so 
etti: nı bulunan müdafaa vasıtalarını da ve kolaylaştıran ve bütün bu iıler için bulunduğunu ve Üzeyirin Ali Saibin guya çekilmi§tir. Ali Saip reisin suali 

Ad ı düımana veya vasıtalarile müzakere· k" d l d ld v • • h · J • • 
- ın ne, diye sordu. Yahya s· serdetmek suretiyle münakaşa. ye girişen kimse idam cezasına mah • es ı a am arın an o ugu ıçın er ne rıne şu cevap arı vermıştır: 

mail oğulJarından olduğunu, Çarşam • 3 _ Bu münakaşa ve tahlillerden kum olur. kadar mektup bulunmamışsa da Ali - Kendi talisizliğimin eseri ola • 
banın Otluk nahiyesinde dogy duguy nu, k "' h l Saibin bu i~te methali bulundugy unda rak bu davaya karıştım. Üzeyiri dö çı an umumı at ar. Madde 146 - Türkiye Cumuriyeti T 

316 doğumlu bulundugu" nu, okuyup 4 N · şüphesi olmadıg"ını söylüyor. buçuk senedenberi görmedim. (Maz - etıce. Teıkilatı Esasiye Kanununun tamamı· 
yazmak bilmedigıy · ni so""yledı"k.ten sonra Yah İfad • Ali Saip, müdafaasında kendisine nunları göstererek) Şu adamlar içeri· yanın eıı nı veya bir kısmını tağyir veya tebdil 
mahkumiyeti olduğunu saklamı'88 da Yahya ilk yakalandığı Kümbetirde veya ilgaya ve bu kanun ile teşekkül isnat olunan bu sözlerin kamilen ifti- sinde yalnız Azizi tanıyorum. Eğer A .. 
reisi~ ihtarı Üzerine asker kaçakçılı - bir, Andirinde bir, Ankara zabıtasında etmiş olan Büyük Millet Meclisini ıs· ra olduğunu ve tahmine nazaran bu zizi bu dört buçuk sene içerisinde biı 
ğından 3 aya mahkum olduğunu itiraf beş, ilk tahkikat sırasında ise sekiz kata veya vazifesini yapmaktan men" c ~i mütegallibeden San bahçeli Ah • defa görmüşsem bana tevcih edilen is-
etmiştir. defa ifadesine müracaat olunmuştur. cebren teşebbüs edenler idam cezası- met adındaki bir adamın iftirasından natlara razıyım. 

Maznunların Hüviyeti Yahya ilk ifadesinde asker kaçağı na mahkum olur. doğduğunu ve kendisinin Atatürke <CAğladım» 
Yahyadan sonra Hüseyin oğulla· olduğunu, nişanlı bulunduğunu, kızı 65 nci maddede gösterilen §ekil ve karşı hiyanet etmesine akli, maddi hiç İlk defa masuniyeti teşriiyem kaldı· 

rmdan Üzeyirin hüviyetinin tcsbitine alabilmek için Suriyeye gittiğini, ora· suretlerle gerek yalnızca gerek bir kaç bir sebep bulunmadığını beyan ediyor. rıldıktan sonra hakimin karşısına çık· 
başla d T kişi ile birlikte kavli veya fili fesat çı· Kararnamede maznunların Türk ce- tığım zaman ağladım. Ben on yedi yıl· 

Ü n 
1
; da biraz para biriktirdikten sonra ür· kararak veya meydan ve: sokaklardl\ 

zeyır· k k J k d"" d .. v .. •• za kanununun 168 inci maddesine gö· danberi Atatürkün en itimatlı bir ne· . _. kiyeye aça O ara on ugunu ve ve nisan toplandığı mahallerde nutuk 
. -.- 30ı tevellütlüyüm. Çiftlik sahi • Akı"fı"ye ko""yu'"ne giderken yakalandı • . h . re cezalandırılmaları istenmiştir. feri idim. Tabii böyle bir vaziyet kar .. 

b 7 ırat veya ut yafta talik veya neşnyat l 
ıyım. çocuk babasıyım! Evvelce .. ·· 1"" Kararnamenin okunması saatlerce şısında ağ arım. Çünkü suikastçılar a• hk,.. gını soy uyor. İcra ederek bu cürümleri işlemeğe teş· 

ma .um olmadım, dedi. Poliste Yahyanm İtirafı vik edenler hakkında yapılan fesat sürmüştür. rasına adım karıRtı.» 
Arıf: Tavla oynamakta olan Etemle kah· teşebbüs derecesinde kalır ise dahi, Yahya inkar Ediyor! Müddeiumumile Ali Sa.ip Arumda 
- Hasan oğullarındanım, bekarım. veci Hamdanın kahvesinde tanıştığı idam cezası hükmolunur. Kararname okunduktan sonra ilk Bir Muhavere 

Sabı~am yokt~ır. . bu adam tarafından kendisine memle- Madde 147 - Türkiye Cumuri - önce Yahya sorguya çekilmiştir. Yah· Bu sıralarda, Ali Saip, müddeiumu• 
Alı Rıza oglu Şemseddın: ket hakkında bazı sualler sorulduğu, yeti lcra Vekilleri Heyetini cebren ıs- ya zeki ve cin fikirli bir adamdır. Ken· miyi işaret ederek: 
- 314 tevellütlüyüm. Tokat nahi - Kürt is anı hakkındaki noktai nazarı. kat veya vazife görmekten cebren disi hakimin sorgularına bilatereddüt «-Bu iddia makamını işgal eden 

yesi müdürüydüm. Evliyim. Dört ço- nı anla;tığını ve Çerkeslerle Kürtleri mencdenlere, bunları teşvik eyliyen • ve çekinmeden cevap veriyordu. genç sözlerimi tahrif ederek ifade et-
cuk babasıyım. b" 1 · k · d""" · E t f lerc idam cezası hükmolunur. Vak'anın nasıl oldugu" nu pürüzsüz miştir.)> dedi. 

ı . ır eştırme ıste ıgını, tem ara m • 
drıs· Madde 149 - Her kim, hükumet bı'r ı'fade ı"le anlattı. Bunun u""zerı"ne mu"'ddeı"umumi Ba· 

'). .. .. .. dan Recep kaptana bir mektup veri • 1 1 h h 
94 tevellutluyum M ta Ü 1 a ey ine alkı silah ile isyana veya İfadelerı"nden bı"r sergu""ze!i:tcı· rolu·· - h A k w k Ik k b ah - - .. . ~ ara,, otu· lerek, mektubu alıp zeyir, Maraş ı Türkiye ahalisini birbiri aleyhine silah- " - a rı an ayaga a ara ; u «t • 

ru~orum. lsl_ahıye~e dogdum. Derviş Hamdi, Ateş Mehmed, Düzceli Yakup landırarnk mukateleye teşvik eyler ise nü oynadığı anlaşılmaktadır. Gayet rif» sözünün bir hakaret teşkil edece. 
Alı mahallesındenım. Alış. ve.riş ya~~· namı~~a dört _ki!iyle ~e~tinli~~en geçe· ı on beş seneden aşağı olmamak üzere soğuk kanlıdır. İlk tahkikat sırasında 1 ği mukabelesinde bulunmuştur. 
rak hayatımı kazanının. Çıftlık sahıbı· rek vılayetlerımıze gızlıce gırıp lrnv • ağır hap•e konulur. bütün itiraflarını ta İptidasından ha - Ankara Emniyet Direktörü İfkence 
yim. Sekiz çocuk babasıyım. ı vctlerimizi anlayacaklarını, bu me· Eğer teşvik neticesi olarak isyan ve· kim huzuruna gelinciye kadar ya jan· Edilmediğini Söyledi 

Bundan sonra Ahmet oğlu Şaban yanda Ankara ve fstanbula gidilece • 1 ya kital zuhur etmi§ ise buna sebebi • darmanın yahut polisin eza ve cefa Maznunların ifadesi alındıktan son• 
dinlendi. 314 doğumlu ve evli olduğu·Jğini, Halep hududuna yaklaştıkları za· yet veren yahut asilere kumanda eden yaptığı için bu türlü ifade vermek m mübaşir bağırdı: 
nu, iki de çocuğu bulunduğunu ıöyle- man aptest bozarlarken Hamdinin Ü· kimseler idam olunur. mecburiyetinde kaldığını, evvelki ifa- - Emniyet direktörü Sadrettin ı .. 
di. zerinde tabanca ve bomba bulundu • Bu cürümlere yalnız iştirak etmi~ delerinin asıl ve esası olmadığım, da • Sadrettin salona girdi. Hakimin 

Gene suçlulardan Ahmet oğlu İs • ğunu gördüğünü, kendisinin bu adam· olanlar altı seneden aşağı olmamak yak ve işkenceden kurtulmak için bu maznunları tanıyıp tanımadığı hak • 
il d Şah üzere ağır hapse konur. f } 

mail de Hamza oğu arın an anın larla geçerek Karamezar köyüne gel· Madde 156 _ Reisicumur hakkın- i ade eri biribiri arkasında sıraladığını kındaki sualine, hadise dolayısiyle t& 
kardeşi olduğunu, evli, fakat çocuğu ı diği ve Akifiyeye giderken yakalan • da suikastta bulunanlar ile buna tc • söylüyordu. mdığı cevabını verdikten sonra dedi 
olmadığını söyledi. dığını izah ediyor. §ebbüs edenler fiilleri teşebbüs tam Üzeyir Ali Saibi Görmemit ki: 

Ali Saip . . . . . . . . . . . . . . . . derecesinde ise idam cezasile nakıs ise Yahyadan sonra Üzeyir sorguya - Bu maznunlardan hiç birine da· 
En sonra Ali Saip sorguya çekildi. Yahya, Çerkes Etemle kahvede ta· müebbet ağır hapis ile cezalandırılır. çekildi. Üzeyir 45 yaşlarında, orta ' yak atılmış değildir. Açtılar, ben onla· 

Ali Saip bütün gayretine rağmen so • mştığını ve Çerkes Etemin kendisine: ı boylu, tıknaz, kır saçlı bir adamdır. ra yemek Luldum. istirahatlerini te • 
ğuk kanlılığını muhafaza edemiyor, _ Ben sana bir vazife vereceğim. rnek üzere iken silahları kasabanın ha- Milli mücadeleye iştirak etmiş ve bir 1 min için karyola getirttim.» 
heyecanını belli ediyordu. Fakat burada Türklere hafiyelik eden rioinde sakladığını, o sırada kendisi- istiklal madalyası almıştır. Bu madal· Fransız Elçiliği Tarafından Verilen 

Reis sordu: . Yakup adında birisi var. Senin hare - nin y~kalanmış olduğunu, kendisiyle ya da bugün göğsünde bulunuyordu. Tahkikat Raporlan 
- Adın ne} ketini tarassut eder, onun ıçın seni beraber hududu geçen arkad~larmı~ Üzeyir de, Yahya gibi, hakim huzu· Muhakeme esnasındaki duruşmalar 
- Ali Saip. evvela Hayfaya, Davut isminde birisi- - l k runa çıkıncıya kadar verdiği ifadele - çok hararetli safhalar göstermiştir 

B d kendisi Karamezara ayrı ır en Mara· · k k "k · · ld v M hk d ""dd · ·ı·k - abanın a 1} nin yanına göndereyim, benden nıek- . - . - • . . . .- - rın or u ve tazyı netıcesı o ugu • a eme e mu eıumumı ı taı • 
- Emin. tup alınca derhal gel diyerek Hayfaya ~a İdrıs Beyın Y~~ına gıttıklerını, Re- nu, an~~-k .kendisinin poliste aayak fından verilen bu davaya ait bir çok 
- Kaç yaşındasın? gönderdiği ve Hayfada altı ay kadar cep kaptan _kendısıne ayrıca otuz şa~ yemedıgını, yalnız uykusuz ve aç bı • 1 mektupları ve delilleriyle Fransız elçi• 
- 303 doğumluyum çalıştıktan sonra Etemin bir mektubu jör verdiğini, İdris Beyi kendisinin rakıldığını söyliyerek, dört buçuk se- liği tarafından tevdi edilmiş olan tah .. 
- Nerede doğdun} ile tekrar Ammana çağrıldığını, Am - Suriyeye kaçmadan evvel tanıdığı- nedenberi Ali Saibi görmediğini ve ev· kikat raporları da okunmuştur. 
- Cergökte. manda Etemin kendisine: velki ifadelerinin tamamen yanlış ol· Avukat Hamit Şevket. muhakeme 
- Evli misin, Çocuğun var mi } «- Ben- Türkiyeden mektup al· . , duğunu söyledi. esnasında sıkı sık müdahalelerde bu • 
- Evli misni} Çocuğun var mı} -- - Arif Ne Diyor ? lunmuştur. 
- Başka sabıkanız var mı) d~. Dört kiş~Türkiyeye gid_ere~ sui· Bundan sonra Arifin ifadesine Muhakeme Neden Geri Bırakıldı? 
- Hayır. kasti yapacaksınız» dediğini ve ken· müracaat edilmiştir. Arif, Üzeyirin İddia makamı, hukuku umumiye 

* * disinin b~i,şi nas~yapacakları suali • kardqşidir. Çok genç olan bu maznu • ışahidi olarak emniyeti umumiye ajan· 
Bundan sonra hakim suçlulara hita· ne karşı ise: nun yanaklarından kan fışkırmakta - )arından izzetin verdiği raporu heyeti 

ben Ceza Kanununun 210 uncu mad • «- Maraşta, Çakmak köyünde İdris dır. En çok işkenceye uğrayan olduğu- hôkimeye tevdi etmeseydi, belki bu ge-
desi mucibince kendilerine bir müh - - - - -- nu heyecanla anlatmıştır. Bugüne ce, maznunlar müdafaalarını yapbk • 
1 ld k h k Bey vardır. Bu adam_ büyük vilayet _-
et veri i ten sonra mu a eme gü • . ,.. • kadar verdiği ifadelerin zorla yapıl- tan sonra, bir karar alınması beklene-

nünün tayin edilmesi icap ettiğini, fa. lerd_: teşkılat yapıyo~ Bu adam içın mış olduğunu ileri sürüyordu. bilirdi. 
kat işin ehemmiyeti ve bazı 8Cbepler ben, Maraşlı Hamdiye bir mektup ve· Nahiye Müdürü Ne Anlatıyor? * 
dolayısiyle kendilerine bu müddetin r~ceği~ _!'"lep __ birlikte gidersiniz; Dördüncü olarak sorguya çekilen Muhakeme saat tam on dörtte baş-
verilmediğini, isterlerse bu karara iti· mektubu ldrise verinciye kadar Küm· Şemseddin, natıkası son derece kuv • ladı ve gece saat 22 de bitti. Türk ad-
raz edebileceklerini aöyliyerek aordu: betir köyünde vaktiye burad;foförlük vetli, gür sesli, Avrupada tahsil gör • liyesinde bu kadar uzun süren bir da-

- Bu karara itiraz hakkınız var. iti. Yapmış olan Arifin (Üzeyirin kardeşi) 1 müş bir zat.. Babası senelerdenberi vaya rastlanmamıştır. 
raz ediyor musunuz} . kl - - adliye mesleğinde çalışmış, ceza reis· Muhakemeye cumartesi günü saat 

B Al. Sa'b" k t H" . Şe evınde sa anırsınız. I J 
una ı ı ın avu a 1 anut V· --- liği yapmış, iki sene evvel sinir buh - onda devam edilecektir. 

ket, hukuku amme davası üzerine Bu dört kişi suikast yapmalC için ha· ranına tutularak ölmüş.. - · • . • • U • • ••• •• • ••••• .,,.._ •• -

'mahkemenin çok yerinde bir karar reket ettikleri zaman sen de döner ge· Bir Şifre Yeni Neşriyat: 
verdiğini, ve bu karara müvekkilinin lirsin. Ben sana ayda on beş lira veri • Saçlulardan y ahya Şemseddin vazife başında iken ken- Nikbin Olunuz _ Muallim Ahmet Hnlit 

hürmet ettiğini söyliyerek muhakeme· rim. Sevdiğin kızla burada rahat, ra - ni, tanıması sebebiyle sevdiği kızı disine gayet uzun bir şifre geldiğini, kitap evi tarafından çıkarılan bu eser Vik 

nin derhal devam etmesini istedi. hat yaşarsın, dediğini ve Etemin ken· almak için kendisinden para almış ol· bu f?ihede Atatürk.e bir suikast teşeb • tor Poşenin en güzel eseridir. İçinde alakalı 
Bundan sonra müstantik karama • disiyle bu dört kişiye silah verdiğini, duğunu söylemiştir.» büsü hazırlandığı, Suriye hududundan bir çok bahisler vardır. __ 

mesi okunmuştur. Kararnamede fUn· kendisinin bu dört kişi ile hududu ge· Di.ier Maznunlar bazı şahısların geçmek üzere olduğu -~~ ' ' 'Akb.ab= İ ~i Y ~tı~d~ 
lar vardır: çerek onların Kümbetire gittiklerini Diğer maznunlar dahi lsanın beya· ve kendisinin müteyakkız bulunması Akbaba refikimiz on üçüncü yaşını bi· 

«Reisic\ımur Atatürke suikast yap-- ve kendisinin Karamezar köyüne gel- nalını kah teyit, kih tekzip etmekte _ lazım geldiği bildiriliyordu. tirmiş, bugÜn on dördüncü yJlına ayak 
nıak için aralarında gizlice silahlı bir diğini, (25) gün kadar _bostan bekçi_: dirler. Yukal'ldaki beyanat zabıtada Şemseddin hemen faaliyete geçerek basmı§tır. Arkadaşımızı tebrik eder, mu• 
surette ittifak yapmaktan zannaltına liği yaptıktan acnra Arifin evine ait- verilen ifadelerdir. Müstantik huzu - bunları aramağa başladığını, jandarma vaffakiyetleıin.in devamını dileriz. 
alınan, Yahya, Üzeyir, Arif, Ali Saip, 
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Medreseyi Bitiren Hocalaralca- 1 rcan'ın 
V 

·ı B · .-A Jübilesi ze t c rı meye aşla n m ışh 11-------zn ::::;;;;;: ~ Bir ıkaç ıı_üno kall:ır aahne ! •Y•tın· yayan döner 'VC evime. çokaiken .,; 
~iıl-••••-·-~ .. --.~--~ -da y.u-mı beşı~ı Y hm doldur_u l. Ga- lbı-nikttğtm bir pencereden bir hı,.ıı 

• . ·- . libin jübilesi :apdacak. ihtiyatıyla ....,.;rerdim ı 
Tamam 
Yirmi Altın 
Pulat fafıp kalmııb. Bunlan hlç le boı 

görmüyordu. Anlaplan Yeniçeri ocağın -
da baılıyan düzensizlik ve bozukluk tim· 
di medreselerde de batlamJ!b. Lakin o 
yalnız İnciyi düıünüyordu. Bafka taraf • 
lara .biç aldırmıyordu. Hatta Hoca Nas • 
rullah Efendinin diğer boc:alan naul al • 
dattığını veya onlarla nasıl anlattıiım da 
merak etmekle beraber öğrenmek sevda
sına düımüyordu. 

Pulat kemerinde kalan yirmi üç altın • 
dan yirmi tanesini verdi. Yol parası gön • 
dermeleri için (fçel) e de hemen mek • 
tup yazdı. 

Beklenen gün geldi. 
O gün bütün çöme:zler Fatih camiine 

toplanmlflardı. Hocalar önde l>if dizi o1 • 
muılardı. Çömezler de onlarm arkalanaa 
ve ders kürsüsünün önüne diz çökmiif bu
hmuyorlardı. Aynca geride, sağda veya 
aolda kalabalık bir halk olunnUflL Na • 
mazlar kılındı, dualar okundu. 

Heyula 
Nedür? 
En sonra Hoca Nurailah Efendi kür • 

süye çıktı. Şimdiki arnanm (kozntOğ • Hocalar toplanmlf, icazetffrİll 
rafya) sı manasına gelen (HeyaJi) kita • d.jıtıln..uaı bekli.,,orlardr 

bının en sonundan iki sahifasını ağır ağır Ayni zamanda -sem ,eldiği tarafa bak-
ve bir ölü duası gibi okumağa, anlalmağa h. 

bıladı. icazet alacak olan çömezler .ara- Kelq Melıımet oma sörememiı, bözleri-
sında Hoca Nasrullabm ağzından (He • le laem anyor, Jaem de oaa: 

- a .. . e ••... AllaA.n yula) sözünü duyduklan zaman yanla • Otur bur da Beld 11 

rında oturana eğilerek: evinde gürültü ohnaz. Y oksaL diyen sof-
- Karında,, bu, heyula denilen aesne taya cevap yetiıtiriyordu. 

ne ola ki? . . . - Oturamam hemteri, İJİm acele... Bı· 

Diye soranlar bile bulunuyordu. rak la bnkıvereyim. Belki burada değil • 
Anlatılan onlar da altı ayda icazet al • dir. Bot yere beklemeyİm. 

mnnın kolııyını bulan kafalılardan idiler. - Öyle İse ç1k dııarı .. Sana burada dur 

Pulat çömezler arasında doğruluğile diy<»ruz. 

Keleş her ıcyi açıkça söylemesi ve sözünü kim • 
seden salnnmamasile tanındığı için son da
kikaya kadar bu sır kendisine biç aç.ima- Aklı Bu! •• 
mqb. Delikanlı bu sım öğrenmek için te- Softalana ~ ~ birclen Kelef Meh· 
sadüfün kendisine yaptığı yardana 0 ka _ mcdi yaka paça dıprı .atım,tlardL Pulat 
dar borçlu idi ki ... O zamanlan aadlkça: bir an o tarafa baktıktaa soma bafmı .önü-

- Ya öğrenmeseydim ..• Bir biç ağr. ne çevirmiı b11lunuyordu. O bir an içinde 
na aylar ve seneler burada diz •. ütecek - de gözleri karıılaımamııtı. 
tim, diyordu. çur Keleı Mehmedin .aeai eiUikçe uzaklaşa -

Hoca Nasrullah Efendinin okuması bit- yordu. 
ti. Pulat, onun gösterdiği heyecana hiç bir 

lepn ,,ara •etirıd.iini aamyor. hemen yola B h- _ .J _ • • o· 
çakmak için hi~ bir engel kalmadığını dü- . ence, sa ~ ;yır.mı beş o/.ıl. bir 1Bee'.l bir aile erkeği sayabilece~ 
tünerek büyük bir sevinç ve heyecan du- ·tn~ı~ı karanlık aden k.u :> uİC\Iıncla fsmail Ca1lip, sahneden fazlc:ı }'al 
~.. .ae&ır.ilen tyarun .aeırdan fazla 1YJpnmr. evini, ve rolünden fazla ~lnız zcv 

F.akat buna ~men 1. Galip, ıicincle ıı _.., tJ.lıüilara sini sever. Ben, ı. Galihin en fcY 
Girer Gimıez y~rm'. bebeş Y~.1 Jgük~çi~~i ğ~ ~k~·.e .ıı _h~lea huylar.mı, onu en yakından tanır' 

y.ırmı ş gun vır ııcves <ll' aSKı ı · d - - ''- · · 

C 
·· _ _. _.... w .., 

1 
bav l d , , !l • zev.eesın en ogr.enmeK ıstedım. 

...,.,. .-usuna ~ı.gı :ıaıman -e eı g ı ır. •v'e '°• o.eruni e zahiri iline- . · _,M 
.Mehmedi loqın kızgm llHr ıkenarda sofia· ı liği korumanın -anlaşılmaz sırrını çok - Bır çok. aktörler, sahneyi ~· 
ılarla ~ken pr8ü. Hemen yanına koı- iyi bildiği için olacak nhncde doldur-• garlc:ır . dedi. Fakat Galip, sahneye 

la. tkisi de 'birbirlerinin 'boyurilanna atilır duğu yaşından bile g~nç kalabilmiştir. kadar alı~mıs ki, evıini yadırgıyor! .. 
gibi kucaklaıtı1ar. 7* 1 Ga'tt~ ~~ gözle eşine baka~ 

- Hot geldin Keleı!... Türk sahnesinin -bir çak ~n~· ı temle .guldu: 

- Hoı gelmedim valla~ beyL. Jıler ı lan, fakat adetleri düzüneyi ddldur- - Karıcıgnn ! ... 
ten gitti. mayan muayyen tkahramanla11 vardır: 1 Zev.cesi: . 

- Niye ulan? Benim iflerim pek tıkı • Bu muay'iYen kahramanlnr, sarı'at- - ~anıı. .anlattm:d dodi. ve .ti. 
nada ... Jc.eti aldım. ~eL. karın <<oyuncu» diYe tezyif ıgiil'.diiğü, hakkındaki ~üııtc cistedlği vuzril 

- Y.aaa.A. Ne çUa'k?._ ve cthakk.u sehadet>rtcn 'bile mahrum 'VCJ"ebilmdt b~u .:ile ıbiraz riifi' 
- Ellaet. •• . rlnııanda -eağlam kıifa olun· bırakıldığı .z~arda a8hncye .çıkan 1 dü, sonra ilave etti: 

ca kolayı bulunuyor. Sen arilarnazsın, an· fedailerdir: 1 Ben zvcimin, ~ rolleıf. 
lunıyacalmn da... San'atin <<kara sevdan sına tutulan tesiri altında '.ka1ışm1 .anlatmak ıisti~ 

- Neme gerek Lenim lamak B :bu fedailer, nankör sahnenin maddi. dum. Calip, kı8kanç bir erkek roflİ. 
an .. , una hr 

0 
kadar .... ind. L! 

0 
b 1d L • mnnevi bütün ma umiyetlerini, 1iÜ· çıktı mıydı, acısını ben çekerim . 

..,..V im IU, •. a e Delnen 111• ı '4f delim. kenmez bir feragatle hazmetmişlerdir. << htiyar» rolü yaptığı ~' 

- Elbet 8ideceğiz.u rBu sahne kah· 
( ATJr•ı var) ramaıılarından bi ·-··-······-··· ... ··· .. -............... __ ı ri olan 1. Galip: .... -..... 

Yarın akpmdan itibaren ._ - Ben, diyor, 

S S 
bir çdk -kara kış 

1 gecelerini sahne 

e . . 1 :ko1islerindeki a1c-
1"gının esi sesuvar Ş"7lons-

F E R A H sinemasında larına kıvrılarak 
ve eski yırtık per-

"b""" h ... , .... 
$thirTigatrow 

Tepeb.aşı Şehir delerle örtünüp 
titreyerek geçir-

IUl~~lll 
Tiyatrosunda 

10/ll9JG Cuma 

akşo. ıu eıınt 20 de 

rGE CH<Efl 
ıCC:ZA 

N fİ t • Ertııtrul Sadi - IHnlide 
Şehzaılebaşı TURA:N 

tiyatrosunda 

Bu gec• ıa.at 20,ao da 

Bir RUp G6rdUrn 

mişimClir I 
Bir Bursa ~ 

y a ha tinde, Ertuğ

rul Mühsinle, ve 

kadınlı erkekli 
dört arkadaşla, 
yataksız bir otel 
odasında barın· 
rnış, v.e bazı gün· 

ler, bir okka lcuru 
ekmeği poylaşa 
rak geçinm~~tik 1 

Tekrar dua edildi. mana vewmiyoıdu. Hatta kendi 1<endine: 
Fıkıh hoccuı kürsüye çıkarak çömezlere, - Ne diye böyle giiri11tii çlkanyor? Bir vodvıl a perıie 1 tıılılo 

her gittikleri yerde Tannnm kitabından bç dakika Leldemektm tte 'Çllıer? Eh.,, ---------------· 

O zamanlar; 

bizim .içimizde, 

sahneye çıkabil· 
mek için ceketle. 

rini satıp ta Ma· 
nakyana rüşvet 

v.erenler vardı 1 

aynlmamalannı, doğru o1malannı, AHahm Kdet akb bu?-
her znmnn doğru1ann yardtm(:ısı olduğu- Diyerek yan kmy•, rsı ıcüliimsiiyor-

ıBe~ oğlu Frnoınz 
Tıyatrosunda 

nu, Allahm bu dünyayı ( ilerna habn) için du. 
baki loJdıimı söyledi.. Bir dua dalla edil- Jca2eti alır almaz dıpn fırladı. 
di ve icazetler dajıtıhmya INpflandL Bu sefer herkes mua hakı_yorda. 

Halk Opereti 
.Bu•ktam i0,50 da 

'Emir S.v~DI'· 
qpe.re.& ı8 peıde 

yakında: Pulat bu mühürlü kağıdı bir an önce ele Çünkü aDCak hocalar çıktıktan aonr.a 
areçirmek için sabırıızlamyordu. Alır al - çıkılırdı. 
maz medreseye bile ujramadan doıdoi· Halbuki Pulat hiç ~ralarda değildi. ~e- , •1ıiıi1Miii61iıilliiliillll 
ru Bahçekapıya inecek, bir kayığa atladı- ,..-===-==-=...:c==--===---...,.= ==-

DENIE ttaYASI 

iı gibi Osküdara geçecekti. Oradan ba
cakları sağlam bir at alarak yola çıkmıık 
çok kolay bzir itti. Fakat yanında ancak 
bi raltın parası kalmııtı. Aradan bir ay 
kadar l'eçtlği halde (tçel) den bddediği 
pena da ıelmemifti. Şimdilik cmı- a1kan 
te7 yalnu bu idi. Ba yiizdea ,..,a sit • 
meyi bile' dütünüyord& Çünkii ieneti al
dlktaa soma buralarda claba çok itekle
mek onwı için ate, üatiiode oturup kalmak 

aribi bir feydi. 
Fakat bugün yann her halde plirdi. 

Bunu anlamak için camiden çıkar çıkmaz 
Babçekaptdaki (Nuikter kalfa) ba•ına 

ıidecekti. Çünkü İçel emanetçileri oraya 
konulardı. 

* -1-

Kele~ Mehmet .•• 
İcazeti alma araunuı P..lata selmni 

İçin henüz dokuz kiti vardı. Ba 11racla ka
peda birisi bağırdı: 

- Bırak beQi ... BuraJİI sultan sarayı 
deiil ya . . . Tannnuı evi ... Ben ti (.lçel) 
den gelmiıim . . • Acele :İfİm var, diyorum. 

- Patladın mı? Biraz intizar eyle! ... 
- Ben intizar mintizar bilmem efen • 

di !... Ben Pulat Beyi arıyorum. O nere • 
de? İçeni Pulat Bey . .. 

Pulat bu sesi derhal tanımııtı. 
- Hah!... Bizim Kelet Mehmet... Pa • 

rayı setirdi. .• 

Bu akşam '----·· 
T Ü R K Sinemasınıla 

ANNABELLA - JEAN MURAT 
CHARLES V ANEL-J. P. AUllONI' 

tarafmdao .t-.iil ı +ı-

SON UÇ ş 
( L'EquNe) 

BtiyOk n ıözel film başlıyor. 'Bir harp tayyareliiıila .a.aı. tilla,.. w.Ui
fede wt.te •• f.at, M-tei 9t~kı we ._,eri ze..ci tbaım.a ~ir llaBm bitil 
yü:ıüadmı Mihtritl4en a,yzJlu ıiki ee.-, 1117Jli ı.y,,.. .a..amihm Wnma illi 
~mın. r~lar~ in_~~ Aill.i-!at.ua ...,_.,~3~ bu8uimıa ,. .. oırmekımn bir btlJllkliık tanırıaa "- :m 1 •.m ıme.thur ~ 
kendisinde batüa hiııriyab 'beteiıyvy'l gilll,7an ibir ..er, ,_ı.riMd ~.ıa.a 

•lalırmaz. TtiL 40680 

Şallzaa~aşı H 1 LAL 
Bugun IH• ı•c• • Damplq 

sinemasmtla 
Gecesidir. 

Her .. r tB kuruttur. 

Birinci film: ç·ARDAŞ FCR:STİN 

l 
ikinci fılm • KORKUNÇ CANAVAR 

Ayne11 ı De.az ıKlzl Elttilr•'Dln Çoban '-t• .Kız ______ ......_____.. 

Bu gün maaş- 1. Galip Arcan 

lı memur halinde çalışan yeni aan"at- haline bir mecalsizliktir a:cz .oiur.-
karlar arasında, sahneye çıkmaktan Hasis rolüne &~ hattalar,, 
'kurtulmak için bahane arayanlaı görü- içinde bazirga.al.aıa .ıahmet '01J,JI 
yoruz 1 J bir hesalnlik tak.mır ..• 

Konuşma_ğa başlamışlcen 1smail Hele o Napolyon yaıık :mu? O 
Galipten, sahneye intisabının hikaye- pdlymı_A AiDiPcıtııe iki dDrı ~ 
sini dinlemek istedim: yapıfBcak ö&.ıin . G.lıiıs> onım ı 

- BcnClelti sahne merakı -benimle çıkmıyor mıa1 ~ llaana ~.cı.~ 
beraber doğmuftur di~iın 1 dedi, 1 luyor .. Napolyon rolüne ~ 
:ve .anlattı: !detçe, evin içini a•ca kesiyor-

- Daha mektepteyken. .k..\raüye ı.di ti>DİİD~ iıibiir di .-...nda 
çık.ı> .ta Flabanlık etmek için hoca· ..... ıbir pkan drı ..... ı ~. ,k 

nm &tarı çıkmasını gözlcrdiın. ıplllbman. ~ M:Rlı f 
O zamanlar, ŞChzadeba,ında mun • zaqp mmgsr ıeallımııy-... 

• temsiller veriliyordu. Biz Bc-
1 ı ~lan ~le,iyol'. ıh.illeri 

'nk~ dturuyoriluk. "pYOI'. ıve ac::eiue bile, ikide bi* 
l&nim için evvela geceleri ;yalnız Teğimi oyJH!ltan heybıedi Dir 

'Sôkaga -çilmııik mümkün tlcğildi. Son-l B'!liyort 
, tfıparoya ıgirebilmek riçin neğil, Be- Güldüm: 

plafbm :ŞehaCl~a ~ak . ~ 1 - O halde siz, nıüteımıai~ ı 
Şchzade~mdan ~· aönmek ı&ın bin, genç, sevimli, nazik, ~ 
tra~':!_Y ~~ram bile yoktu. mültefit, hatti biraz 'kı1ıbık 

rıuutt 'Ourilara -rağmen, ben, -gece- rolüne çıkmasına dua 
leri evin arka 1kapnından gizlice 'STVl- aur J 
ır, ~a kadar 'Yayan gideJ... O ..l •• 1d ... 

_..]· '°a gu u. 
uım. 

IHiç unutmam: Tiyetro kapımnda, . -A :B:n . .Galibm. bir fCYiadeıı 
tetbiyecl lınneil Malllu lkadar uıron .l~~ım..I 
boyhı Dir !kontrol memllftt val'dı: Zew:ine Gindü.: 
~ ben, en 'küçük kergaf8hğı 'fil'- - Söyleyeyim mi? 

Mit ~. omm uzun bacBIGla?ı a- JCalib, sevimli tbir- ıte~'ldciile 
raem&n bir lkeai gibi~·~ anine- numı büktii: 
· bii ıköfllCİje yml.,.irdim. - 'Sen b~ bncığn'A~ 

Tiyatrodan aonra Befikmta yine 1' Q J • Jf ıillci .rii •s.) 
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Bir santimde vasnti (8) 
kelime vardır. 
lncc ve kalın yaz.ılar 

tutncaklan yere 
santimle ölçülür. 
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Öl Om 
Yolcusu 

Sahte Memur 
Bir Randevucu Aldanırken 

Tutuldu. 
Polis dün bir sahte memur yakala

mıt ve müddeiumumiliğe vermittir. 
Birinci müstantiklik tarafından tevkif 

[, ___ ._ı_· B A ~aza~ R. S. Çavdarfı _.--

L l YE UTSA N G 'J N AŞKI 
Muharriri: Freeman Willı Orofı\ - 69- 10/1/936 

Cinayetin Bütün Eşhasını Frenç; 
Birer 

edilen bu suçlunun adı Muharremdir. Çin ruznamelerindcn iktibas: 
Polis komiserliğinden çıkanlmıfbr. . - 2 -. • 1 bağırması önünde Liyeutsang süratlt 
iddia edildiğine göre Muharrem evve· Lıyeukyang, Çın Han ım- yataktan fırladı. Artık her şey bitınif. 

Birer Tahlil Etmjşti liıi gu··n Beyog"'lunda randevucu Emi· paratorluğu ankazı üzerine Çco lıer şey kırılmı h d-.. a. 
T"" k ··ı· 1 · • hilk". d ı ~ j ş, er şey mey cu-. 

nenı·n evın" e gı· ...... ;. •• ur su a esının um ar ıgını k t O . . .. 1 ek k d . : .. 
••m•,. k b" hAk d çı mış ı. nun ıçın om , ar eşın ..... 

Sandala Konan Ceset - Ben memurum. Poliste mühim L~rant ır atan ır. k h ' eliyle ölmek daha evla idi. 
l ıyeu sang a onun a raman . 

Tarn Bey körfezine gelince ıa • bir dosyanız var. Bunu ortadan ı,a • ve genç kardeıidil".. Bir gün, mağ- 1 Fakat Lıyeukyang, çektiği silahıyla 
hile yaklaııyor, demir atıyor ve mo- dıracağım. Fakat 50 lira isterim, demit Jup bir Çin generahnın evinde ele kard~ine değil, karısına hücuma hart 
tördeki küçük sandalla Viktoru ka· Emine 20 lira vermeye razı olmuf, geçmiı güzel bir cariyeye iki kar- ladı. Liyeutsang deli gibi .oldu. O. 
raya çıkarıyor. Motöre avdet edip, J ve bir gün ıonra da parayı hazırlaya- de§ te aıık olmuılardır. Fakat im- sevdiği bu kadının ölümüne bir türl 

cağını ıöylemittir. Emine Muharrem· paratorun talebi ile Liyeutsang muvafakat edemezdi. Onu müdaf ' tek batına idare etmek suretile ıı· 1 
k f . den fÜphelenmİf, polise haber vererek bu kadını kardeıin? ~erketmiştir. etmek, onu öldürtmemek lazımdı. J 

ıız körfeze, Kırkandruz ör ezıne / 
bir cürmümethut hazırlamıttır. Poliı Fakat onu, kardeıının sarayına tenmeden ,arzu edilmeden iki kardef 

gidiyor. Fakat buraya saat bete l ... ) Muharreme verilecek paraların numa. götürürken, arabanın uğradıiı bir arasında kanlı bir düello başladı. 
çeyrek kalarak vasıl olmağa itina \ ralarını te.bit etmit ve nihayet dün kaza, genç kadınla ~enç . kah~a- Kapının arkasından bütün vakayiİ 
ediyor. Burada tekrar demirliyor ~" Muharrem Emineden yirmi lirayı alır· mana kalben ve ebedıyen bırleıtır- 8 d ç· 1. w fı l d b"" •. 

0 . . V b hAd• h k t eyre en ın ı, aşagı r a ı, ve utu k .. ··k d l ti ak k raya h hal" d akal mııtır. e u a ıse, er es en k . ve uçu san a a a ıyar a ken cürmümet ut ın ey anmıt· . 
1
. k 

1 
uvvetıyle bağırmağa bafladı: 

dd T . s· gız 1 a mııtır. . . çıkıyor. Bir mü et ıonra ıer ır tır. - Yetışın hakanı öldürüyorlarf •. 
Conun cesedi ile geliyor. Cesedi Genç cariye müthiş bir korku için • Askerler kumandanlar, bütün bir. 
sandala koyuyorlar. Tier otomobi • Balkan Postaları de gayri ihtiyari Liyeutsangın kucağı· saray halkı koşuştu. Odadan içeriyf 
line dönerken Malaı ta ıandalı mo- Balkan posta, telgraf ve telefon an· na atıldı. Bunların ilk afkını kimse girdikleri zaman, Liyeukyang'ı yerdt 
töre çekiyor; cesedi motörün bir lqmuı projesi ile Türkiye, Romanya, görmemiş ve sezmemişti. kanlar içinde yatar buldular. Liyeut .. 
tarafına aakhypr ve ıon ıüratle Yunanistan · ve Yugoslavya posta Aradan tamam on iki sene geçti. sang başı ucunda ağlıyordu. Ve IJİ"i 
Portpatrike gidiyor. Portpatrike Frenç'in bütün hareketleri ü~erinde i~areleri bir posta birliği yapacaklar, Liyeukyang kendisine zevce edin• ren bu kalabalığa hitaben: 

k · · ·ı topla"ıgı- Viktor'du her devlet ayrıca bu husus için bir ko- diği bu genç cariyenin ve yeni impa- - Katil benim, beni tutun·, d gelince, sesini değiıtirere , ıııtı e • " 
bilecek kimselere Viktorun da mo- kadar gidiyor. Orada Tierle bulu • mite te,kil edecektir. rotoriçenin. yanında ~es'ut günler ya- Vatanın büyük fedakar hakan 
.. b l d ... b b · ak k k b .. ki" k dife pe- Bu dört devlet arasında (20) gra· şıyordu. Bır de çocugu olmuştu. Genç bu feci manzarasını görmekten çı1 

torde ~ un u~~ ze l~ ını l ver~or. ir· • ~~u ak v~ e~ ~ ~ . ma kadar olan mektuplardan sekiz imparatoriçe, onun büyük aşkını ta· mış olan halk, birdenbire Liyeut 
Cosla Tıer motore ge ır ge mez en: ~rını ııyınere 11 

•• ~asa gı • kuruf, bundan sonrası için her mun· mamen tatmin ediyordu Bu arada va- sang'ın üzerine atıldı. Bu kahra -
diai karaya rıkarak Stranraerdekı dıyor ve karanlıktan bılııtıfade tre- d (J} ku adA t t b"" ""d""k b"" .. f ·· 

:s- zam ereceye ruf, ı posa anı, uyu u çe uyuyor, etra a gon- man muharip hiç bir müdafaada bır 
acentaıını görmeğe gidiyor ve bu ne tır~anıy?r. Trende, Coı.un ~a kartlarından (3) kuruf, iadeli posta derdiği ordular, zaferden zafere koşu- lunmuyor, sıkı sıkı tutulan kollannı.JI 
suretle de Portpatrike uğramalarını Y_ardımıle Sır Conun kıya~etı?~. gı • kartlarından da (3) kurut ücret alına· yor, civar Türk halkları, bütün arzu- bağlanmasına muvafakat ediyordu. 
haklı gösterecek bir ıebep ibdaı e- rıyor. Belfaıt vapuruna bındıgı za- caktır. lan ile bu yeni imparatorluğa iltihak Bu sırada Llyeukyang hareket ti 

diyor. man tamamile Sir Conun hüviyeti- . ediyorlardı. Onun için bundan daha der gibi oldu. Biraz doğruldu ve: 
Frenç durdu ve gene arkadatları- ni almııtır. Zaten günün o saatle - Şehırlerarası Telefonları büyük bir saadet olabilir miydi~... _ Onu bırakınız; beqden sonr'S 

nın yüzüne baktı. Maklang: rinde ıtılc pek o kadar iyi değildir. Ankara • İstanbul arasında telefon Liyeutsang ta mes'uttu. Fakat ba- vatana hakan ondan daha büyüğünil 
- Çok iyi anlatıyorsunuz Mister Karıılaıılacak Tehlike mükilemesinin 100 kuruttan 75 ku· zan kardeşi ile karşı ka~ıya geldiği za· bulamazsınız. Ben bakanınız sıfatıy 

Fre"nç. Vak'a, her halde dediğiniz Sir Conu yedi ıene evvel görmüt rufa indirilmesi dütünülmektedir • man, gayriihtiyari onun gözlerine ha- emrediyorum. Liyeutsang vatanı.JI 
gibi geçmittir, dedi. olan müstahdemin de kıyafetini de- Ankara • Kayseri, Sivaı - Kayseri ve kamaz, mahçup, mütevazı gözünü ye- imparatorudur. İmparatoriçe de ze 

Tierin Hareketleri iittiren Viktoru Sir Condan ayırt Adana • Sivas arasında yeni telefon re indirmeğe mecbur kalır, hatta kıza- cesi olsun!.. 
Frenç, hikayesine devam ederek: edemiyorlar. Buna rağmen Viktor hatları yapılacaktır. Bundan sonra da rırdı. Şen, mes'ut Liyeukyang fazla Büyük kahraman bu sözleri söyl 
_ Ali ... Şimdi gelelim Tiere. tanınmak tehlikesine pek te fazla Sivaa. Diyanbekir ve Sivaı ·Erzurum saadetin verdiği neş"e ile bunun farkı- dikten sonra, son defa dikkatle Liyeu 

k l k · · y d hatları çekilecektir. Bu yıl Adana, Bur- na bile varmıyor, hatırından hiç bir sang'a bakb, ve son söz olmak üze 
Tierin iti kara nakliyatıdır. Tam o hmaru~ b"a mkaa ıatek~ıyolr. adpurh al sa ve Samsunda otomatik santral- şey geçirmiyordu. re şunları ilave etti: 
sıralarda lngilterenin ıimal tara • uıuıı ır mara ıra ayıp er a l d . ed"l kt" w }ıı[ w G·· hk" be . b k ;...111 

ar a te.ıs ı ece ır. T T T - una ar nım, ıra tıa...-
fında seyahat etmektedir. Bir de o- kapanıyor ve Larna varıncıya ka • Bir gün Liyeutsang, imparatoriçe vatanı daha büyük yapl ... Karını mer' 
tomobili vardır. Arkadatlarına mü· dar dıtarı çıkmıyor. Lamda kar§ı • Bir Sabıkahnm Marifetleri ile on iki seneden beri devam eden ut eti.. .. 
liki olmak için Stranraere otomo • latacaiı tehlike o kadar büyük de- Cavit isminde bir sabıkalı mahalle gizli mülakatlarından birisine gidiyor- Beyhuş düştü. Bir kahramana 
bille gelmesi ve otomobilini burada ğildir. aralarında sahte çakmak tqı satar • du. Saadet kulesinin arka tarafında yık vaziyette yavaş ya'Vaf gözlerini ka-
garaja koyması gayet tabiidir ve Orada, amcasını tanıyan, hemen ken tutulmut ve üzerinde 202 aahte vücud~ getir~iği -~~li ka~ı~_an her. z~- pattı. Bütün büyüklüklerini tarihe. 
Jıir kimsenin •üpbeıini uyandıra • h k" l d w · · ·· tat bulunmuatur man kımsenın gozune gorunmeksızın tarihin sayfalarına terk ile öldü ~ 3' emen ımıe o ma ıgı ıçın muna • T • • • • • • • 

b • il 1 k l t h girer, ve yine kımse bılmeden oradan Askerler Liyeutsang'ı 8CJ'best bı ı maz. ae etıız ıua er e artı a§maıı e • B .... 1 K · R • · · · · · 
Tierin harekatı oldukça basittir l"k · k s· C ı·· .. . d" ogaz ar Omtsyonunun sporu cıkar .. Senelerden berı devam eden rakmışlar ve sımdı ona hır ımparatot 

• ı eıı yo tur. ır on ro unu ııte ı· b- k h" k" d" d" 'ba 1 l dı 
Kasten iyi bir iz bırakarak Niuka. w• ·b· Tophanedeki Boğazlar komisyonu ' u aş ı ıç ımseye sez ırmez ı. gibi hürmete ş amıf ar . 

gı gı ı oynar. . h O .. l beki b" . L" k ' !l... aıldan Stranraere hareket ediyor. • 1935 senesine aıt yıllık raporunu a • gun nası s~ enmeyen ve . ı- Lıyeutsnag, ıyeu yang m v-
K 1 ld t l w k Ormıby yerınde kıpırdanıyor, zırlamağa bulamıfbr. Raporda bir linmeyen bir hadıse oldu. Sarayın Çın- lüsüne bir defa daha bakb. Ve sou.-: 

d-~~ ~y e b
0

• e ed~lgrb~yl ıp !e~.e ye- her halinden, bir tey söylemek iı • ıene içinde Ça, nakkale ve Kar:deııiz I li esirlerinden biri, garip bir tesadüf deli gibi dışarıya fırladı. Kardcti ~ 
ıgının teı ıt e ı e ı meaı ıçın, ge- t d" w • 1 l d N'h t d · 1 k d b ı b · • . I e ıgı an aıı ıyor u. ı aye a • boğazlarından geçen harp gemileri, eserı o ara ora a u unmuş, ve u düello ettiği zaman kaçan ımparato 

ne kaıten bazı tertıbat alıyor, ote d F · ·· ·· ·· k k d . . . · ı· k d L" t · · w k ld K ı · b"" ·· .. .. .. .. . .. .. yanama ı. rencın ıozunu eıere : memnu mıntakalar ve enızlerımı • gız ı apı an ıyeu sang ıçerıye çeyi aramaga oyu u. u enın ut 
mudurunun garsonun gozune ha • · d·w· · ·· ·· t"" B · ·ı · ı· 

' - Elbiseleri ne oldu? diye ıor • ze ait nizamlar bildirilmektedir. gır ıgını gormuş u. u gırı en gız ı odalarını geziyor, soruyor, soruştu 
tacak hareketlerde bulunu.yor ...... du. Rapor üç dört aya kadar tamamla • kapı açılır, fakat arkadan kapatılmaz- yor, bulamıyor, kimseden müspet • 

Burada da Stranraere gıdecegı.nı ( Arltaa var) narak Uluslar Kurumuna gönderile • dı. cevap alamıyordu. 
söylüyor ve otelden çıkınca ~a o ıı· .. -·~·-··--·-··-- - .. bilecektir. Çinli bunu bir fırsat addederek Nihayet, en üst kattaki korido 
tikameti tutturuyor. Fakat bıraz U· ( Toplantıl•r, D•vetler-) Liyeukyang'a koşmuş, vak'ayı ol- vasıl olduğu zaman, orada Liyeuk 
zaklatınca yolunu değittirerek Tam Ceza Gören 1 hisar Ve duğu gibi anlatmıştı . yang'ın on bir yaşmdaki oğlun 
Bey körfezine gidiyor, motörden Gülhane !ıbbi Mü~m~rele~i .. GUmrUk. f{ emurıan Liyeukyang söylenen sözlere inan· gördü. 

. • Gülhane aerırıyatının beşıncı tıbbı mu· k · · d O · · k Vıktoru alarak Kasıl Duglaı ııtas • . .. .. 1 •• ..k lnh" l B k I w ma ıstemıyor u. nun ıçın onun a· _ Anan nerede~ ı . . sameresı geçen cuma gunu yapı mıştır. Gumru ve ıaar ar a an ıgın - . . . 
yonuna, trene getırıyor ve Coıtan Müsamerede Prof. Dr. Fuat Kamil, Dr. da son üç ay zarfında 7 direktörle rısı, ımparatorıçe bır melek kadar sa~ 
da Sir Conun cesedini alarak oto- Cevdet, Nevzat, Hamdi, Emin Bülent, Sa· 106 memurun yerleri değittirilnıi,, v~ temizdi. Ve so~ra b~nu kardcşı 
mobile. yüklüyor. Kirkandruza, o bit, Cezmi tarafından muhtelif tıbbi vak"a· tS memura tevbih, bir memura mut Lıyeuts~ng .yapacagını hıç te ~~tı-
ıaaız körfeze gidiyor. Malaıla bera- lar gösterilmiş, münaka~lar yapılmıştır. k t' b" ... ten el çektirme l rına getırmıyordu. Yakayı kendısıne 

Ik · d K S lf · D 1 • a 1
' ır memura ' "hba d ç· 1" • d 1" "b. k ber ihtiyarın cesedini motöre götü _ Ha evın e oro ve o eı era erı 17 memura vekalet emrine alınma ce- ı r e en ın mm e ı gı ı ya asın-

rüyor · otomobille Stranraere gidi- Beyoğlu Halkevinden: Evimizde Sol . "imi ti Bu müddet zarfında dan yakaladı: 
' d t k C l b I fej ve Koro dersleri açılmıştır. Ders almak zaaı ven ihf r. edilm" 3 _ Sövle, diyor; bunun bir iftira 

yor ve ora a e rar oa a u Ufa • . . .. 21 ı. d . 10 memur raç lf, memur • 
• .. . . istıyenlenn her gun saat 9- e .u ar evı· .. hak kar olduğunu anlarsam .... 

rak Portpatrıkte gene motore ıltı • . d" ektörlüaüne gelmeleri hakkında da luzumu mu eme a- ç· 
1
. · 1 t k"t d" k 

h k d . I mız ır • · ilm" . ın ı yemın e e ı e ıyor, ya a· 
a e ıyor ar.» Paraıız Fransızca Dersler rı ver ıtlır. lanmalarının tam zamanı olduğunu 

Karterin Pipom Cumuriyet Halk Partisi Alemdar ka • Tramvay Sahanlıkları Ve tekrar ediyordu. 
Arkadatları, Frencin anlattık • mun kurağında uzman bir Türk öğretmen Liyeukyang'ta yürümek kuvveti 

larını büyük bir dikkatle dinliyor • tarafından 16/1/1936 dan itibaren haf - Pasohılar bile kalmamıştı. Zorla Çinlinin arka-
lardı. Maklanı, bu hikayenin kıımı tada bir gün (per,embe giinleri saat 17 Tramvaylann önündeki sahanlıkta, sına takıldı. Gizli kapının önüne gel-
azamına vikıftı. Fakat ötekiler, ye- den 18 e kad~r) dil_e vukufu olanlara pa- vatmanın yanında sivillerin durması di. Kapı açıktı. İçeriye girdi. Yukanya 
ni ititiyorlar ve bu itibarla da da • rası1z de~ı' ;erı~~cektlır. 1 7 

d yasak edilmifti. Belediye paaolularuı 1 çıktığı zaman önüne gelen ilk kapıyı 
ha b k b• h l steklı erın a .. pm an saat en sonra .. aabanlıgmw da durabilece 

üyü ır eyecan a dinliyorlar- azılmak üzere Divanyolundaki kamun tramvayın on . . • . • açtı .... 
d K rt · · ·· ·· ·· b"l y w• • alik•darlara bildirmiftır. h B od ı ı. a erın pıpoau aonmuıtu ı e... kurağında sekreterliğe baş vurmaları. 11m .. . . G l A !.. u a ·· 

Frenç hikayesine devam ederek Erenköyünde Fransızca Dersler Sağlık M~eııwnı ~~en. ~r Liyeukyang gördüğü manzaranın 
d d . k" Divanyolundakı aaghk muzeıını gezen· h . . d k ld G"" 1 · · e ı ı: C. H. P. Erenköy kamunu Sahrayice - d (lO ll) b" k" .. b 1 de şet ıçın e a ı. ozenne man-

- Şimdi de Viktora gelelim. Q. dit ocağı başkanlığından: !erin sayısı ay a • ın ışıyı u · mak istemiyor, uğtı§turuyor'I.. Fa-
maktadır. 

nun harekatı aııl trenden çıktıktan Ocağımızda açılacak olan yabancı dil ·- ·--.. ·- ·-·--- kat.. Hakikat t. 
sonra ehemmiyet keabediyor. Fakat derslerine devam etmek üzere adlarını -- Kiralık Fırın Çılgın gibi iki aşıkın üzerine atıldı. 
• • b k ak yazdıran isteklilerden Fransızca dili öğre- Pen.ılkteı" ılmtçl veya bo .. rek· Zavallı aşıklar o kadar mest ve bey-ıtı yarım ıra mam ıçın onun 1 1 11 "k" ·kA 1936 JJ • 

.. • • necek o an arın ı ıncı anun pa • hu idiler ki hakanın odaya gırdiFini harekatını da Barodan ıtıbaren ta- zar gününden itibaren her haha pazar rlligw • ıayet mtlıalt kArgir fınn ş l d b"l 
k • k • • . . T duymamış ar ı ı e. ıp etme ııtıyorum. günleri saat 15 ile 17 arıumda verılecek ıayet ucuzdur. Mahalline milra• HAk bo w k b" 1 . 

Vik~or, Malaala beraber Baroya derslerde bulunmalan ehemmiyetle bil • aSeafi~ll ıgud" ırba ~· ~ On b 
.1 _ _ d T Be L .. f . j ~,_,,!_ caat. ( 541 ) - er. ıye gır un u •• orauau a am y aor ezmo QIOIK. 

Diye sordu. 
Genç çocuk gülümsedi. Ve eliyllJ 

bir kapıyı göstererek: 
- Orada, dedi; sizi bekliyor 1 •• 
Liyeutsang deli gibi içeriye gir 

Kendisi de gördüğü manzaradan kor 
tu. imparatoriçe yerde al kanlar iç" 
de biruh yatıyordu. Gayriihtiyari sor 
mak ve anlamak için geriye döndil-
Karşısında bu küçük çocuktan 
hiç kimse yoktu. Onun kolların 
şiddetle yakaladı: 

- Söyle, dedi; ananı kim vurdu? 
Çocuk zorlukla Liyeutsang'm k 

ları arasından kendisini kurtarab" 
Ve tam bir muharip gibi soğuk uol'f 
lıkla: 

- Ben vurdum!.. 

Dedi. 
Liyeutsang deli gibi oldu. Yuın 

ları ile çocuğu ezmek istiyordu. 

kaldırdı vuracağı vakit, ayni 
kanlılığını muhafaza eden çocuk: 
- Neye kızıyorsun!. dedi. Sen 

mı, ben de maşukanı öldürdüm. B 
da kızılacak ne var. 

-SON-

IC 
h 
IC 

ZI 

tt 

bi 

di 
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Münhal Saylavhklar Parti 1 • A •"o ı spor 

Namzetleri ilin Edildi au Aktamkı Program Yüksek Tahsil Gençliği 
· Arasında Futbol 

İSTANBUL 
Ankara, 9 (A. A.) - Aydın say- Hatice Öqenel, Zooguldali aay • 17 İnkılap dersi, Üniversiteden nakil. 

lavı Abidin Özmen, Diyarıbekir lavlığma eski Erzurum aaylavı Hikmet Bayur tarahndan, 18 Muhtelif 
1 R "f o· Ço h saylav plaklar. 19 Haberler. 19, 15 Plak ne§riyatı aay avı Zekai Apaydın, Erzurum ı at ınç., nı • 

kı. ba lh K t veya Avrupadan Retransmission. 20 Ke-aaylavı Tahsin Uzerin istifalan lıklarına eme ı yüz fi san uı -
' 1 S • man solo, piyano refakatile. 20. 30 Stüd-Çankırı aaylavı Sami ÇölıeçeDt Ço- kan, eski aaylavlardan lyaa amı yo caz tango ve orkestra grupları. 21.35 

ruh saylavları M. Ali Okar 'f'e Ö • Mut, Enurum aaylavlanna Emek - Son haberler. Saat 22 den sonra Anadolu 
mer Fehmi Noylan 'f'e Erzurum aay- li ıeneral Pertev Demrihan, Ü• Ajanaının gazetelere mahsus havadis ser
lavı Necip Asım Yazıksız ve Zon- niveraite profesörlerinden Dr. Saiın visi verilecektir. 

Talebe Birliği, Mühim Bir Turnuva 
T crtip Etti. Yakında Başlıyor 

~~~~~~~~-~~~-~-~ 

Talebe Birliği yüksek tahsil genç- Üniversite için Ankaradan bir 
liği arasında büyük bir futbol tur • çok kayak gönderilecektir. b .ı, t' PARfS guldak saylavı Celil Sahir Eroza • Ali Dilemre Parti gen agn.urca par ı 

16 Oda musikisi. 16.30 Muhtelif havanın ölmeleri üzerine botalan Aydın namzetleri olarak onaylanmıılar • lar. 17 lngilizce ders. 17.25 Musahabe. 
nuvası tertip etmektedir. 15 kanu • Kayakçılar 15 kanunusanide 

aaylavlığına eski Garp cephesi sıh - dır. 18 Kadınlar için yarım saat. 18.30 Muh-
nusanide baılıyacak olan bu futbol Buraaya hareket edeceklerdir. 
turnuvasına edebiyat fakültesi, Basketbol Turnuvası 

iye reisi doktor Hulüsi Alata§, T>i- Sayın seçicilere bildirir ve biliti • telif havalar. 19.30 Tiyatro müsahabesi. 
19.40 Av müsahabesi. 20 Melodi. 20.30 )arıbekir sayla vlığına eski genel ia- nm. M 

yükıek ticaret ve iktısat, tıp fakül • Beyoğlu Halkevi spor tubesi bil· 
tesi; hukuk fakültesi, mühendis tün kulüpler arasında açık bir ba ... 
mektebi, mülkiye mektebi İ§tirak ketbol turnuvası tertip etmi§tir. 
edecektir. Hafta içinde her salı gü- Her sene büyük bir rağbet gören 
nü devam edilecek maçlarda mağ • bu müsabakalara bu sene Galataaa• 
lup olan takım müsabaka harici ka- ray, Halkevi, Robertkolej, Beyoğlq 
lacaktır. Turnuva usulile yapılacak spor, Kurtulu§, Şi§li Borkohlca ku " 
oyunlara her hafta iki talum gire • lüpleri kaydedilmiıtir. Müsabaka • 
cektir. lara kayıt müddeti biter bitmez bat-

atbuat. 20.45 Piyes. 22.45 Konser. pekter lbrahim Tali Öngören, Çan· C. H. P. Genel Batkan vekili BERUN 

kırı aaylavlıiına Emekli öğretmen Jsmet İnönü 17 L~ypzig"den. 18.45 Ak§Bm haber-
----------. lerı. 19.IO Laypzig"den 21 Haberler. 

21.30 Stutgratt'dan. Dolo Bombardımanından Sonra 
VİYANA 

16.30 Piyano. 1 7 Spor haftası. 1 7.25 
Hikayeler. 18 Haberler. 18.30 Konser. 
20.20 Konser. 21.20 Bulgar musikisi. 
22 Esperanto. 22.45 Dans plaklan. 

BUDAPEŞTE 

Büyük kulüplerin bir çoğunda oy- lanacakbr. 
myan futbolcuların bulunduğu bu Aclanada Atletizm 

lsveç Petrol Ambargosu
nun Tatbikını isteyecek 

16.30 Macar musikisi. 18.30 Macar 
Londra, 9 (A.A.) - Hikim olan 

kanaat fUdur ki, lngiltere, Cenev -
re'de zecri tedbirlerin tepnilini biz
zat iıtemiyec:ekse de batka hir dev
let tarafından vuku bulacak böyle 
bir teklife • wnumi bir müzaheret 

• k operasından nakil. 21.35 Caz orkestrası. temin olunmak fartiyle • İftira e -
maçlara büyük bir ehemmiyet ve • Son zamanlarda Adanada büyüle 
rilmektedir. bir atletizm hareketi baılamııtır. 

ROMA 
decektir. 1 7.25 Yabancı dillerden haberler. Müsabakalar Takıim stadyomun- İkinci Katagori atletizm müsa • 

da yapılacaktır. Talebe birliği ka - bakalarına ehemmiyet veren Ada • 
zanan takıma büyük bir kupa he - na atletizm heyeti, mevsim zarfın • 
diye edecektir. da lstanbul ikinci kategori atletle .. 

Bazı çevenler, Dolo hastahanesi- 1 7. 5 O J\füsnhnbe. 18 Varyete muzik, ha-
nin bombardımanından sonra, pet· herler. 18.44 Fransızca haberler. 18.49 
rol ambargosunu istemekte lsveç'in Yunnnistandan nakiller. 19. 15 Radyo jur
önayak olacağını tahmin ediyorlar. nal. l 9.35 Konser. 21.15 Konser. 

~~~------------+·-·------------~~~ 
Altı ltalyan Daha 
Maltadan Çıkarllıyor 

VARŞOVA 
18 Oda musikisi. 2 1 Piyano ile vals 

havalan. 21.30 Üpera. 22.20 Çin havaları 
22.40 Dans musikisi. 

Üniversitelilerin Uludağ Seyahati rile karıılaımak arzu etmektedir. 
Üniversite talebesinden 350 ki • Adana atletizm heyeti lstanbul .. 

tilik büyük bir kafile kayak spor • lu atletleri mayıs ortalarında Ada • 
ları için Uludağa gidecektir. naya davet etmittir. 

BOKREŞ 

Lindbergten Sonra ••. 
Malta, 9 ~A A.) .--: Rö:rter ajan-, İtalyan teb.asının adadan çıka -

sından: Polıa ekaeruı ltalyan 't'e i- rılmaaına dair olan resmi bir teb • 
kisi İnıili:ı: kadını olmak - 14 

16 Konser. 18. 15 konser. 16.35 Ope· 
radan nakil 21.45 Fransız. Alman ve ya. 
bancı illerden haberler. 21.55 Son haber
ler. 22 Konser naktüru. (Baı taralı 1 inci yü~e) gilerin de ağırlığına ifaret ederek ti. 

• Mnrlen Ditrih, yavrusunu haydut • miştir ki: 
k · · · · d uzere liğde harice çıkarılan ethasm Mal-l§ının evın e araflınna yapmııtır. 
Bunlardan sekizi iıticva.p sonunda ta iatihki.mmın emniyetine zararlı 
tahliye edilmiflerdir. İtalyan olan olan bir takım propagandalarda 

diğer albıı bugün sürüleceklerdir. bulunmaları üzerine ah .. uı olduğu 

1. Galip Arcanın 
Jubilesi 

ların mütemadi tehditlerinden koru • - Vergiler daha az olmuş olsaydı1 
mak ve kurtarmak içindir ki kazanç belki, bir kaç sene daha bu hayatı\ 

· t"kb ı· · f d d k A e "k.., mukavemet edebilecektim. ve ıs ı a mı e a e ere m rı u • 

dan ayrılmı~tır. Güzel Marlen, bu ka- hSinl e1~a dyıldızıd, Amike:ikadaki .haya• 
(BQf ta~alı 8 inci yüzde) rarını bir gazeteciye şöyle anlatıyor: P_a 8 •1 ıgın an a ~ .~ye~ etmı~w•v~ 

Zevcca.· y .......... __ 1_1 w . d -Çoc w h d tla t .. ·· tnmdıye kadar para bırıktırcmcdıgım1 • --..uaJUJgımı nca e e- « ugumu ay u nn ecavuzun· _ . . . . 
rek · d k t k . . tutt w it çocugunun sıhhatı ıçın ayda hın dol~ Al d K k it 1 k · en ur arma ıçın ugum a ı mu- ·-· . manya a aça a yan Aa erlerl - Ben dedi Galibin arad d h fı besi k be . . . rtık . kadar sarfettıgını anlatmwtır. • • a sıra a a zı eme nım ıçın a ım- . . ~ 

Münib, 9 (A. A.) - Kar ak İtalyan askerleri Almanyaya rrelmi•ler- bitlenmesinden miistekiyim! k" b" h l 1m· . H 
1
. Muharrır, sınema yıldızının yanın .. 

~ e :r "' ansız ır a e ge ışti. o ıvutta o- d 1 w d ka ld v 
dir. Bunlar, Badaidling ve Dechau' da baraka farda oturmaktadırlar. Yanlış anladığımı •andım: turmak için cesaretim kalmamıştır.» an] Ôyrı aca.f •~a a 

1 
Pb1?ın aç. 1ııı: O k b·ı· d l · d kull l 1 O 1 · d f - Bitlenmesinden mi?. . . nı, yaşın a umra ır yavrunuq 

cret mu a ı ın e yo ınpatın a anı ıyor ar. zer enn en or • _ E ti Marlen. bundan sonra ılu seneden • annesi Marlenin boynuna aarıldığıni 
malan çıbrılmı§lır. H vtel · d beri çocuğunun parklarda, evde ve her tasvir ettikten sonra. ayre e sor um: .. · ,-------------------1 ••• -- Ne münasebet? yerde muhafaza altında bulundugunu, - Dehlizde iri yarı iki muhafızıq 

r r ~ - - ~ ~ _ Galip makiyaj yaparken • bu hayatın ise ne çocuk ve ne de bir şişkin cepleri dikkat nazarımı çekti. 
ltalyada Yeni 1 + 8 O 8 p 0 S t 8 + fak, amma: t ... vvur edemiye:;;/. anne !çin t~ham~ül edilecek bir hal ol- Her halde bu ceplerde şeker kutularl 

Sef erberllk ı İstanbul Gelir ve Para niz derecede ufak noktaları ehcınmi • madıgını soyledıkten sonra ayrıca ver- yoktu; demektedir .. 

Roma, 9 (A. A.) - Hava komi • ı B O R S A S I yetle hesaplar ... Mesela külhan rolü • B ( ' 
serliği mürettebatından olan 1907 Si· ne halis bir külhaniden satın aldığı aloncu ) Remzı·nı·n 
nıfına mensup ihtiyat sübaylan silah 1 9 • J • 1936 elbiselerle, imam rolüne, halis bir i- • 

- altına çağrılmışlardır. mamdan satın aldığı takımla çıkmış- Bı·n Bı·r Marı·fetlerı·nden Y Türk Devlet Borçlan tır. Nazım Hikmetin Kafa tasındaki 
unanistanda Seçim ı ı Llra Lira dilenci rolüne çıkarken, üstündekilerı· M ·· d 1 · H 1 d 11 o/o '1,5 T. B I 25,2~ % 5 Hazlne B.~s.oo 
UCa e eSI iZ 8R 1 o/o 7,5 T. B. IJ 21,!5 DahtU 1st1kraz99,00 bir dilenciden satın almıştı. 

Atina, 9 (Özel) - Seçim müca- o/o 7,5 T . B. m 23..55 Meğer zava1lı dilenci bitliymişl Methur sabıkalılardan baloncu 1 olarak yanında bulundurduğuna 
delesi pek hızlanmı~hr. HükUmet ~· Devlet Demiryollan Borçları Güldüm: Remzinin Lalelide yarbay Hulusi • söylemekte ve bütün bu eıyalari 
aeçim esna11nda partilerin rumuz Llrn Lira 1 _ Deseniz e, makiyaj yaparken, nin evine girerek ve bir çok kıymet- Z kt 32 d ·· ·· · M h e. 
olarak resim kullanmalarını me •

1 
Ergnnı 95,00 il Anadolu Iven 43,80 1 sade en ufak şeylere değil, «ufaklık))- li mücevher ve para çalıp kaçarken 

netmiıtir. Bunlar arasında Venize • SJvaa Enurum
9
l,Ga Anadolu M. 

46
•9;s 1 lanı da dikkat etmek lazım? yakalandığını dün yazdık. Remzi • • 

losun resmi de mened"Id""'" d 
11 

Sosyeteler Eshamı San'atkarın sevimli zevcesini da • nin yakalanması muhtelif semtler ~ • _ • · ı ıgın en 
1
, 

hurrıyetperver partisi hükum t · Lira Lira rıltmak pahasına bile olsa, yazmaktan de yapılan ve failleri bir türlü anla-
kayette bulunmuıtur. e e !I· H i:. :· ;,.~· ~.~~ ~!~~~~~vay 2!:~~ vaz geçemediğim bu hikayeyi hai:::::a- §tlamayan bir çok hırsızlıkların sır-

Atinada Bir Sinemada Yangın • ,, Nnme Y,60 1 Terkos l9,SO ma not ederken san'atkara daha nice larını çözmüttür. Çünkü Remzi ha. 
Çıktı . ı Merkez B D. 60,Sll i A. Çimento ıo,25 i Jübileler temenni ettim. Müteva;:i ak- pisaneden serbest bırakıldığı bir 

Atina, 9 (Özel) - Buradaki Ro . ÇEKLER ı tör: ay içinde yaptığı hırsızlıkları itiraf 
zekler sinemasında dün rece filim 

1
' isterin 620~~·· I Liret I. T. ~.~ın 1 - Çok, diyordu, çok minnettarım etmiıtir. Remzinin bir aylık mari-

tutuımasından bir yangın çı.knıu~ _ • F . Frangı t~ Dolar . o,7960 hepinize. . . fetleri fatılacak bir yekun tutmak-
- -----1•, Bana liyakatimden fazla ehemmi • d c w I vl M k k tır. Seyircilerden bir çokları yar~ • NAKİT yet verdiniz! .. Küçük Kemal, hasta7 ta ır: agl aBo~l"'ul. en~edne ıo la ' 

lanmııtır. • v ' ' 20 f'. Frangı :;,!·o'! ı Ma•k Krı. ! yatağında benim jübilemin İfleriyle ndum~ra ı lb.ı a ın Nevın en • pa to, 
Gandı Agır Hasta ı Dolar 1i~,go kl 1.o Drahmi ~ mefgul.. Gazeteci dost1anm haftalar- par esu, e ıs~~ ~osma?ı;e 31 

londra g (A. A.) _ B b da , ı isterlln 62() 1 20 Leva 2s jdan beri her vesileyle benden bahse- sayıda Markovıçın evınden ıçı e§ya 
. ' om ay n 20 Liret 15S 20 Ley ı~ 1 d 1 b" b 1 "k" k"I" b" k bı)d" ·ıd·-· ·· G d. - L _ ..,oo , dı"yorlar.. o u ır avu, ı ı ı ım, ır aç ce-ırı ıgıne gore, an ı agır nas- -- Dona 

tadır. ı 0.-da ı ı Arkadaşlarım, yalnız jübilemde, ket; Beyazıt Kaptanpata mektebi 
halyan Propaganda 

1

1

, Kredl Fonslyc L ,K. 1 Mübadil Bon. ;;K. jyani yalnız bir gece oynanacak kome· karıısında 14 sayılı fube reisi Ali 
B k A 1. 1888 senesi ıo ,-00 f Gayrı a • l6. .,s diyi bir haftada yet~tircbilmek için ge- Rızanın evinden muhtelif eıya ve 

8 anına me ıyat '1003 • a3,oo Attın 9 ,~· lcelerini gündüzlerine katblar .. Bütün palto: Süleymaniyede Kanuni med-
Roma, 9 (A. A.) - Propaganda ıoıı 9 ıı,sıt Mecidiye 53,JO bunlar, beni sade minnettar değil, a- resesi sokağında 26 sayılı evden ce. 

b~a.'1ı kont Ciano, Floransa' da l>ir I" · ' deta mahcup etti!.. ket ve eıya; Süleymaniye yoğurtçu 
kılınıkte ameliyat olmU§tur. Ken - Son Haftanın Buğday Müvaridatı Onun çok sam'.mi bir ciddiyetle sokak, 13 sayıdan battaniye, manto, 

• disinin ne zaman Afrika ya dönece- söylediği bu sözlerı takaya boğmak Lilelide Harikzedeler soka" ında 
ii malum değildir. Son hafta zarhnda İstanhuJa bufrdııy isteğiyle güldüm: . il' C h"d" . d g 1 c. gelişi artmı"''ır D · d 936 b ·d O .,_ d L. d . mua ım a ı ın evın en 3 pa to ,· H. Part si de ;;>< • un e ton ug ay, - Ka ar .ıu, sen e utançtan ın -

A 26 ton da un gelmiştir. Fiatlar normaldir. . . ._ ___ ı_ •• b ak ad ) ! Mercan Muradiye sokak 30 sayıl nlr~ra, 9 (A.A.) - C. H. P. Gen- san ıçıne çı~ yuz ır m 1 ar .• 
·· Belediye ik.tısat müdürü Asım Süreyya V l k .... n ·ı .. v· 'ctt• evden hamam takımları •• Yon kurulu bugünkü haftalık top _ e ayn ır ... J a e ım: 

1 dün Borsaya gitmiş, buğday "e un vazi - ___, Bunları una rnk an ........ Jer utan- Remzi bu itlerde Zeki ve Babat-&abaında part" · · f · · l . ~ ·-·-
•. . ının ıç ve te tıt ıı erı yetini sözden geçirmiştir. sın üstat 1 tin adlannda iki kifiyi de arkadat ı ıızerınde çalı!tL 

Malta, 9 (A. A.) - Bir takım bildirilmektedir. 

e 

ey re e aayı a tutüncu em 
de sattığını bildirmektedir. 

Dün Baloncu Remzi zabıta me 
murlarile müddeiumumiliğe götü 
rülürken ceketinin alt kıvrımlarile 
oynamağa batlamı§, zabıta memur 
ları bu halden ıüphelenip ceketi a 
raıtırınca astarın içinde (60) lir 
kıymetinde bir mücevher daha el 
geçirmiılerdir. 

Remzi tevkifi istenmek üzere a 
liyeye verilmiıtir. 

TAKViM 
tKtNCIKANUN 

Rıırot 1eoe 
10 Arabt eenı 

1351 1354 - -Kaaım Resmi sene 1 inci Unun 
64 1936 28 
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[ Emllk ve Eytam Bankası lllnları 1 

Taksitle Satılık Çiftlik 
Bankamızın malı olan Y eıilköyde Mecidiye çiftliği birinci taksiti pe

tin ve yedi taksiti yedi senede ve ıu suretle tamamı sekiz müsavi tak
ıitte ödenmek prtile satılmak üzere kapalı zarfla artırmaya konulmuı
tur. 

ihalesi 15/1/936 tarihinde saat 14 te Ankarada idare meclisimiz 
huzurunda yapılacaktır. lstiyenlerin on sekiz bin lira teminat akçesile 
o güne kadar Ankarada umum müdürlüğümüze veyahut burada §Ube
mize müracaat ederek alacakları ıartname ile teklif mektuplarını o 
gün saat 11 e kadar ıubemize vermeleri. (292) 

Türk Hava kurumu 

BÜYÜK PiYANGOSU 
Şimdiye kadar binlerce kiı:yl ze ıgl 1 etmiıtir. 

3. cU Ketlde 11 2. el Klnun 938 dad1r. 

BUyUk ikramiye: 5 O • O O O Liradır. 
Ayrıca ı 20.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle 

( 20.000) liralık bir mllklf at vardır. 

•• 
Ertik Üğretmeni 
ARANIYOR 

lıtanbul Kültür DirektörlüA'ünden: 
Ertik okullarına alınacak dikit, f&pka, ve çamatır öğretmenlik ıı • 

navı 15/1/936 çartamba gününe bırakılmııtır. 
lstiyenlerin Beyoğlunda Akpm kız Ertik okulundaki komisyona 

veyahut dairemize bat vurmalan. ((102» 

Ankara Şehri içme Su 
Komisyonundan: 

1 - Ankarada Sarıkııla civarındaki filtire binası ile Keçiören ara
sında boru döıenmesi iti ve bu hatta muktazi su borusu tulumba ve 
motörlerin tedariki, ve Keçiörende bir su deposu inpsı kapalı zarf 
usuliyle eksiltmeye konmuıtur. 

2 - Bu itin keıif bedeli <cterfi boruları font olduğuna nazarann 
66808 L. 57 K. uÇelik olduğuna nazaran» 58933 L. 47 K. dır. 

3 - istekliler bu ite ait fenni ve münakasa prtnamelerini projele
ri ve mukavele projesini ve boru tedarikine ait listelerle sair evrakı 

3 L. 35 K. mukabilinde Ankarada İçme au komisyonu muhasebesin • 
den alabilirler. 

4 - Eksiltme kapalı zarfla 28/2/936 tarihine rasthyan cuma ıünü 
ıaat 15 te Ankarada Anafartalar caddesinde Vehbi Koç apartımanı • 
nın 3 üncü katında içme suyu komisyonu dairesinde yapılacaktır. 

5 - Teklif mektupları ihale tarihi olan 28/2/936 cuma günü saat 
14 de kadar Ankarada içme su komiıyonuna makbuz mukabilinde ve
rilmit bulunacaktır. 

6 - isteklilerin iıbu eksiltmeye it lirik edebilmesi İçin 4600 liralık 
muvakkat teminatla münakasa ıartnameıinde yazıldığı veçhile bu gibi 
itleri yaptıklarını göıterir fenni ehliyetnamelerini teklif mektuplarile 
birlikte vermeleri §arttır. cc42» u129» 

Dr. ETEM VASSAF Sinir ve ekll 
haatalıkl&11 mtltehuııaı 

·-- ~----~----------------------------~------------------~--~----

VERGilER 
Ekonomik ve Finansal kanun· 

lar serisindtm ı nci kitab 

Yazan: Hakkı y enia y 
( Siicner Bank Şeflerinden ) 

BUtUn vergi kanunları 
J/J0/9.15 tımlılnde mer'i olduk• 

ları şekilde, tadil ve ekleri, tersir 
ve kararlara, nizıunname ve iz h
nameleri ila bir aradıt. 
Husust ve pratik bir t•snlf 
522 büyük ıayf c1, iJ i kağıt 
Resmi netriyat lı:ııdar ucuz. 

Fi yatı : 160 kuruş 
Maliye memuru, avukat, mü· 
kellef.ere, hukuk ve ticaret 
hoca ve talebesine bUyük 

kolaylık 

Umumi tevzi yeri ı 
Ankıırn e ı d. HıLfta idıırehıuıeei 

Sata, yerlerl : 
Ahmet H n.lit, lkbal, Ilaoet 

~---• 1\ıtaplıaoderi .,., ___ .. ,,, 

İstanbul ikinci iflas memurluğundan: 
Müflis Civan Yakopyan masasına miı -

racaat eden Jak Eskinazi vekili avuk.ıt 
Ferit Davudun kaydettirdiği 5102,65 Is • 
viçre frangının Türk parası ile tutarı olnn 
2055 lira 20 kuruşun 6 ıncı sıraya kayıt 

ve kabulüne iflas idaresince karar verilmiş 
ve sıra defteri bu suretle düzeltilmiş oldu-
ğu ilan olunur. ( 18862) 

,. ... rır:mn .. -. ...... -.. 

JUV A iN KANZUK 

Ankara Şehri fçme Su 
Komisyonundan: 

1 - Ankarada Sankııla civarındaki filtire binası ile Etlik araı.-. 
boru döıemesi İ§İ ve bu hatta muktazi su borusu, tulumba ve motÖf 
lerin tedariki ve Etlikte bir su deposu inıası kapalı zarf usuliyle ekı

0 

meye konmuıtur. 
2 - Bu itin keşif bedeli «terfi boruları font olduğuna nazar .... 

46864 lira 65 kuruş «çelik olduğuna nazaran» 39609 lira 77 kurut dJfı 
3 - istekliler bu ite ait fenni ve münakasa ıartnamelerini proje1' 

ri ve mukavele projesini ve boru tedarikine ait listelerle aair evraka 
lira 35 kuruı mukabilinde Ankarada İçme su komisyonu muhaaebf 
sinden alabilirler. , 

4 - Eksiltme kapalı zarfla 28/2/936 tarihine rastlıyan cuma ,tJ 
saat 15 te Ankarada Anafartalar caddesinde Vehbi Koç apartımaDJ' 
nın 3 üncü katında içme suyu komisyonu dairesinde yapılacaktır. 

5 - Teklif mektupları ihale tarihi olan 28/2/936 cuma günü s-' 
14 de kadar Ankarada içme ıuyu komisyonuna makbuz mukabilüıcl 
verilmit bulunacaktır. 

6 - isteklilerin itbu eksiltmeye İ§tİrak edebilmesi i~in 3515 ıJ 
muvakkat teminatla münakasa ıartnamesinde yazıldığı veçhile bu 
bi itleri yaptıklarını gösterir fenni ehliyetnamelerini teklif mektup 
riyle birlikte vermeleri prttır. «41» u130» 

Saç boyaları 

ı --Türkiye Ziraat Bankasından: 
Bankamızca yirmi beı adet Standart ve bet adet kırk beı ili ,A 

santim şaryolu yazı makinaıı kapalı zarfla eksiltmeye konulmuı~ 
Ekailtmeye ittirak prtları: 

::)uçların tabii renklerinı iade 
eder. Kumral u siyah olarak ea~it 
n tabii renk verir. Ter ve yıkan· 
ıuak la dllhi kat'iyen çıkmaı, daima 
sabit kalır. Yegiot zar61.r11z ve 
tanınmış markadır. 

1NGIL1Z KANZUK ECZANESi 
neyoğlu - letanbul 

. Dr. A. KA Ti EL 
( A. KUTIEL) 

Karaköy 'l'opçulaı cadd11i N o. S3 

Ankara için 

DAKTiLO BAYAN 
aranıyor. Türkçe ve Almaaca l.il
meıi n TUrk vatandaıı ohnHı 
9arUır. istekliler 4614 N o albada 
yım He Türkişe Poıi ganiHiae 

... _ ... müracaat edebilirler. e_,, 

1 - Teklif mektubu (Teslim müddeti tasrih edilmelidir.) 
2 - Görülüp tecrübe edilmek üzere teklif edilecek makinalarcl'

birer adet. 
3 - Müteharrik aksamın analiz raporu. 
4 - % 7, 5 teminat akçası. 
S - Yedek aksamın ayrı ayrı fiat listesi. 
Ankarada Banka Levazım Müdürlüğüne verilmelidir. 
Eksiltme müddeti 23 ikincikinun akpm saat on dörde kadar 

tercih hakkını muhafaza eder. (142) 

Satılık matbaa makinaları 
Matbaada fazıa olan el ve mötörle lıler bir tane 57 X82 ba 
tipo makina ile iki el pedalı ve bir tane 60 santim boyunc 
keski makinası ıatılıktır. Görmek ve iubat almak iatiyenler 

Afyunka:ah aarmda Doiao matbaasına mUracantları . 
.......................................... "" 

lstanbul Orman Direktörlüğünden: 
Haliç Orman idaresinde mazbut (801) kilo mete kömürü 19 a 

gürgen kerestesinin müzayede müddeti 17/1/936 cuma pnüne 
on gün daha temdit edilmittir. izahat almak istiyen taliplerin 
Orman idaresine ve yevmi ihalede saat 14 de Orman Müdüriyet lı' 
lemine mÜracaat eylemeleri. (149) 

• 
İstanbul ikinci if1is memurluğundan: 

Müflis Nalburcularda nalbur tüccarı 

Mehmet Kadrinin malı olmak üzere vazi· DOYÇE ORIENT BANK 
yet edilen muhtelif cinsten ( 5) halının Dr••llner Bank fube91 

---------.--- açık arttrma ile satılmasına iflas idaresin- Merkeai: Berliu 
Zonguldak hukuk mabkemeaınden: k ·ı . t' B h bl ya ndıtn .ı L I ce arar ven mış ır. u a ar rı Tiirklg••eki ıur1e erlı • 
Zongulôağın Nizam sokağında acanta itibaren Sandal Bedestenine nakil ve ora· 

Mahir tarafından müddeaaleyh kaıısı d h' d'l kt" l t 1 · 13 ke Galata • lstanbul • lz111ll , . . a teş ır e ı ece ır. s eyen erın a • 
Hamdi kızı Mıhrıcan aleyhınc açılan bo • • 936 t · .. ·· t 15 tc Depoıu: lst. !'ütün Oümr:1.;.ji 

nunusanı pazar eııı gunu ııaa Y& 

ıanma davasının bakıl":'a~ta ola~ muha- Sandal Bedesteninde hazır bulunmaları ~ Hflt' tiirla 6anka lıl _. 
kemesindc: mezbure Mıhrıcanın ıkamet ... 1• ) ( 18863) :/ 

d ... d •1• hl' ı an o unur. 
gahı meçhul bulun ugun an ı anen te ı- -------·-------
gat yapılmasına karar verilmiş ve muha • İstanbul ikinci iflas memurluğundan: Doktor Hafız Cemal 
kemede 30/1 /936 perşembe günü saat Tophanede Kumbaracı yokuJU alt ha· Dahlllye mUtebuaıaı 1 
14 te bırakılmıt olduğundan gün v• vakti şında Bay Adilin apartımanı altında ma· Pazardan maada h•riÜD S ~ 
mezkurda Zonguldak asliye hukuk mah • ranaoz fabrikasında T odoraki biraderler Divanyolu (118) No. Telefon ı 
kemesinde hazar bulunmanız akü halde şirketinin tasfiye muamelesi bitirilmiş ol - ___ .. _______ ....... _ .. _ 

hakkında muameloi gıyabiyonln yapılaca• duiundan mahkemece ifl&91n kapanma81• &on Posta lletbaa .. 
ğından tebligat makanuga kaim ~lmü na karar vorilmiı olduiu illn olunur. 
üzere Uan olunur. ( 18849) 


